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Sammanfattning 

För att möta de klimatförändringar som uppkommer i och med en snabbt 

ökande urbanisering behöver vi vara proaktiva när vi planerar våra städer. 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktiga att bevara i en snabbt 

växande stad då de har en stor gynnsam effekt på naturen. Genom att värdera, 

kvantifiera och identifiera en stads ekologiska gröna och blå värden, det vill 

säga växter och vatten, samt dess ekosystemtjänster, kan den hållbara staden 

konkretiseras vilket bidrar till att den blir lättare att förstå för yrkesutövare, 

beslutsfattare och allmänheten. Ett sätt att kvantifiera stadens grön-blå ytor är 

att räkna ut ett områdes grönytefaktor (GYF) genom att sätta olika värden på 

de ekosystemtjänster som finns i ett område. Denna studie syftar till att öka 

kunskapen om hur ekosystemtjänster kan inkluderas i planprocessen för att 

skapa en hållbar stads- och boendemiljö. Målet med studien är att undersöka 

hur behovet av GYF-verktyget ser ut i planprocessen. Detta är viktigt för att 

säkerställa och bevara ekosystemtjänster i urbana områden. Studien är en 

jämförande fallstudie som inkluderar en GYF-beräkning med hjälp av GIS samt 

en platsanalys i Hammarby Sjöstad. Resultatet jämförs sedan med tre kvarter i 

Norra Djurgårdsstaden. Intervjuer genomförs även med sakkunniga inom 

området för att ge studien legitimitet. Resultatet visade att GYF-värdet inte 

skiljer sig avsevärt mycket mellan de valda kvarteren. Däremot är 

balanseringen väldigt låg i Hammarby Sjöstad till skillnad mot kvarteren i 

Norra Djurgårdsstaden. Resultatet visade även att ett godkänt GYF-värde inte 

motsvarar upplevelsen av gården enligt platsanalysen samt att verktyget har 

utvecklingspotential. Grönytefaktor är ett initialt bra verktyg för att lyfta upp 

frågor kring ekosystemtjänster men på sikt handlar det om att bygga och 

planera annorlunda än vad vi gör idag. Denna studie har resulterat i tio 

kriterier som bör beaktas i planeringen av kvarter i täta områden för att stärka 

ekosystemtjänsterna i staden. 

Nyckelord: grönytefaktorer, GYF, stadsutveckling, urbanisering, 

ekosystemtjänster. 
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Abstract 

We need to be proactive when it comes to planning our cities to meet the 

challenges that arrive with rapid and increasing urbanization. It’s important to 

preserve biodiversity and ecosystem services in a rapidly growing city since 

they have a great positive effect on our environment. The sustainable city can 

be defined through a valuation, quantification and identification of the 

ecological values and ecosystems in the urban area. One approach to quantify 

important socio-ecological ecosystem services is to calculate an areas eco-

effective surfaces by using the Biotope Area Factor (BAF) tool.This study aim 

to increase the knowledge of how ecosystem services can be included in the 

planning process to create a sustainable city- and living environment. The goal 

of this study is to explore the requirements of BAF in the planning process 

since it’s important to assure and preserve ecosystem services in urban areas. 

The study is a comparative case study that includes a BAF-calculation with GIS 

and an analysis of the courtyards in three blocks in the suburb Hammarby 

Sjöstad, Stockholm. The result is then compared with three cityblocks in 

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Interviews with experts are also included 

to give the study legitimacy. The result shows that the BAF-value does not 

differ between the chosen blocks in the districts, although the balancing was 

very low in Hammarby Sjöstad compared to Norra Djurgårdsstaden. The 

result also showed that the experince of the courtyard does not correspond to 

the achieved BAF-value and that the BAF-tool used in this study has 

developing potential. The BAF-tool is initially a good tool too enhance issues 

about ecosystem services but in the longterm we need to build and plan 

differently compared to how we build and plan today. This study has therefor 

resulted in ten criterias that should be considered when planning in space 

limited urban areas to enhance ecosystem services in the city. 

Keywords: Green area factor, BAF, urban planning, urbanization, ecosystem 

services. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag står vi inför en rad problem i och med en ökad urbanisering som bland annat 

bostadsbrist och förtätning av städer, vilket skapar trångboddhet och en mer steril 

och onaturlig stadsmiljö. Ungefär 70% av världens utsläpp av växthusgaser kommer 

från urbana områden (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2014). 

Detta ställer stora krav på staten, regioner, kommuner, byggherrar och 

yrkesutövare inom stadsplanering då det är många faktorer som måste beaktas för att 

minska koldioxidutsläppen samt nå en hållbar utveckling i städerna. Hållbar 

utveckling syftar på att beakta de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna och 

ofta har de starka kopplingar med varandra. Då allt fler flyttar in till städer idag 

behövs ett proaktivt förhållningssätt till utformningen av städerna så att viktiga gröna 

och blå värden, det vill säga växtlighet och vatten, bibehålls och stärks. Samtidigt 

behöver även de sociala värdena stärkas och beaktas i och med ökad kulturell 

mångfald. Inom den ekologiska aspekten finns det två tydliga utmaningar inom 

stadsutveckling: att behålla och stärka den biologiska mångfalden i staden samt att 

hantera effekterna som klimatförändringen innebär (Keane et al., 2014). För att 

säkerställa den biologiska mångfalden samt viktiga ekosystem i urbana områden och 

samtidigt möta det ökade behovet av bostäder har Stockholms stad (2016) infört ett 

delmål i deras miljöprogram. Ekosystemtjänster ska enligt Miljöprogrammet 

(Stockholms stad, 2016) främjas vid stadsutveckling för att bidra till en god 

livsmiljö. När stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm började utvecklas med 

bostäder satte Stockholms stad (2010) för första gången ett krav gällande 

grönytefaktor (GYF) i planprocessen. GYF är ett verktyg som ska bidra till att 

beakta och säkerställa ekosystemtjänster i och med en ökad urbanisering (Keane et 

al., 2014). Ekosystemtjänster är ett ekosystems funktioner och tjänster som direkt 

och indirekt påverkar människans levnadsförhållanden. Ekosystemtjänster är således 

viktiga för en stads resiliens, det vill säga en stads kapacitet att hantera och återhämta 

sig efter stora förändringar och dess anpassningsförmåga vid händelser som ger 

obalans i systemet (Colding et al., 2013). Exempel på sådana rubbningar kan vara 

skogsbränder eller översvämningar. 

1.2 Syfte och mål 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur ekosystemtjänster kan inkluderas i 

planprocessen för att skapa en hållbar stads- och boendemiljö. Målet med studien är 

att undersöka hur behovet av GYF-verktyget ser ut i planprocessen. Detta är viktigt 

för att säkerställa och bevara ekosystemtjänster i och med en snabb urbanisering och 

förtätning av staden.  
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Tidigare studier har visat att de certifieringssystem och verktyg för 

ekosystemtjänster som finns tillgängliga idag har en stor utvecklingspotential 

(Lindgren, 2013). Lindgrens (2013) studie visade att grönytefaktor inte har någon 

särskild inverkan på bibehållen biologisk mångfald samt att en grönytefaktor inte 

påverkar bevarandet av ekosystemens funktion när det kommer till byggprojekt. 

Lindgren (2013) använde områden som redan hade existerande ekologiska värden i 

studien och hur de bibehållits under byggprocessen. Denna studie utvärderar 

verktyget och hur ekosystemtjänster bättre kan bevaras i planprocessen. 

1.3 Val av område 

För att få ett bra resultat av studien är urvalet av områden att studera viktigt för att 

kunna ge så bra jämförelsemöjligheter som möjligt. Urvalet av områden är i denna 

studie grundade på följande kriterium: 

• ligger inom Stockholms kommun 
• har ungefär samma avstånd till Stockholms central 
• har god kollektivförsörjning 
• har starka miljöprofiler  

Resultatet av urvalet blev således stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och 

Hammarby Sjöstad (se figur 1). 

Figur 1. Karta över Stockholm som visar de utvalda stadsdelarna i förhållande till Stockholms centralstation och 
till varandra. Kartografiskt material ©Lantmäteriet [I2017/00561].  
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1.4 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor sammanställer de frågeställningar som kommer att vara 

prejudicerande i kommande diskussionsavsnitt: 

a) Hur hög är grönytefaktorn i Hammarby Sjöstad jämfört med Norra 
Djurgårdsstaden? 

b) Hur är upplevelsen av kvarteren jämfört med dess uppnådda GYF-värde i 
Hammarby Sjöstad? 

c) Vad finns det för utvecklingspotential kring arbetet med GYF-verktyget för 
att bevara ekosystemtjänster i urbana områden?  

1.4 Avgränsning 

Urvalet av kvarter har skett genom att välja kvarter som sammanlagt har lika stor 

area för att få ett så jämförbart resultat som möjligt. Uträkningen i Norra 

Djurgårdsstaden är redan gjord under planprocessens gång av de involverade 

landskapsarkitekterna för gårdarna. Denna studie kommer således endast att räkna 

ut GYF i Hammarby Sjöstad där kvarteren valdes ut med hjälp av ortofoto för att få 

en övergripande bild av hur de ser ut. De valda kvarteren i Hammarby Sjöstad 

innehåller därför olika utemiljöer och förutsättningar för att uppnå ett bra GYF-

värde och är därmed tänkta att kunna ge bra jämförelsemöjligheter. En annan 

förutsättning är att få tag på projekteringhandlingar för kvarteren. Urvalet av kvarter 

i stadsdelarna är sammanfattningsvis grundat på följande kriterium: 

Norra Djurgårdsstaden 

• Har fått ett bra GYF-värde i programhandlingen  

• Bra exempel på kvarter där GYF-processen fungerat bra 

Hammarby Sjöstad 

• Någorlunda överensstämmande area med de valda kvarteren i Norra 
Djurgårdsstaden 

• Olika sätt att grönplanera gårdarna 

• Tillgång till projekteringshandlingar 

Kvarteren som ingår i studien i Norra Djurgårdsstaden är Backåkra och Koppängen 

där Backåkra delas in i två kvarter för att få tre kvarter som är lika stora till storleken 

(se figur 3). Totalt är kvarteren tillsammans ca 20 000 kvm stora. De kvarter som 

ingår i urvalet av kvarter i Hammarby Sjöstad är Kappseglingen, Maltet och 

Mältplåten (se figur 2). I Mältplåten har gården haft två olika landskapsarkitekter 

och delas därför in i Mältplåten 1 och 2 men beräknas i denna studie som en gård. 

Kvarteren är totalt ca 18 600 kvm stora. 
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1.4.1 Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad var den första stadsdelen i Stockholms kommun med en egen 

miljöprofil där målet var att skapa en spjutspets inom ekologisk och miljöinriktat 

byggande och boende (Stockholms stad, 2005). Hammarbymodellen  var ett tidigt 

exempel på ett mer cirkulärt tänkande av teknisk infrastruktur associerat med 

stadsutformning (Lundström, Engström & Ranhagen, 2016). Det huvudsakliga 

målet med den nya stadsdelen var att den skulle planeras och byggas utifrån ett 

kretsloppstänkande samt vara resurssnål och miljöanpassad och därmed ligga i 

framkant internationellt gällande hållbar utveckling i tät stadsmiljö (Stockholms 

stad, 2005). En annan tanke med miljöprogrammet var att det skulle bidra till en 

samsyn gällande inriktningsmål mellan staden, markägare och byggherrar 

(Stockholms stad, 2005). En förutsättning för att nå målen är en blandning av 

förändringar av livsstil och utveckling av tekniska lösningar och medveten planering, 

i och med detta ansågs det nödvändigt att ett miljöinformationscentrum inrättades 

för de boende samt en projektorganisation för miljöarbetet i stadsdelen (Stockholms 

stad, 2005). Utvärderingen av Hammarbymodellen visade dock på en del brister 

(Stockholms stad, 2005) varpå Stockholms kommun tillsammans med andra aktörer 

utvecklade en uppdaterad kretsloppsmodell som fångar in fler dimensioner än 

Hammarbymodellen.  

Figur 2. Karta över de utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad. Kartografiskt material ©Lantmäteriet 
[I2017/00561]. 
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1.4.2 Norra Djurgårdsstaden 

Den nya kretsloppsmodellen har använts i utvecklingen av bland annat Norra 

Djurgårdsstaden och är ett nytt försök i att skapa miljösmarta och hållbara stadsdelar 

med en mer flexibel och dynamisk kretsloppsmodell (Lundström et al., 2016). 

Stockholms stad (2010) har i Norra Djurgårdsstaden infört ett krav på GYF i ett 

försök att kvantifiera viktiga ekologiska värden. Då stadsdelen inte är helt 

färdigbyggd än är det dock svårt att veta hur det slutliga resultatet når upp till 

stadens mål och förväntningar. I det första kvarteret som byggdes med ett krav på 

GYF har inte resultatet nått upp till förväntningarna då kvarteren slutligen fått ett 

lägre GYF än vad som var räknat i inledande skeden. Staden har således varit 

tvungna att utveckla verktyget under projektets gång och sätter sina förhoppningar 

på att de problem som funnits i det första byggprojektet har lösts inför byggstarten 

för det andra byggprojektet, Brofästet. Norra Djurgårdsstadens metod för att nå 

hållbarhetsmål är att låta naturen arbeta (Stockholms stad, 2016). Ett av delmålen är 

att utnyttja ekosystemtjänsterna för att skapa en resilient stadsdel varpå stadsdelen 

dessutom ska planeras för att kunna stärka ekologiska samband och för att kunna 

erbjuda möjlighet att utnyttja områden med höga rekreationsvärden (Stockholms 

stad, 2017).  

Figur 3. Karta över de utvalda kvarteren i Norra Djurgårdsstaden. Kartografiskt material ©Lantmäteriet 
[I2017/00561]. 
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2 Teori 

Den byggda miljön påverkar människors beteenden och välmående och det är därför 

viktigt att vi formar städer på ett sätt som främjar människor (Knox & Pinch, 2010). 

I kommande teoriavsnitt beskrivs det inledande hur urbana miljöer påverkar 

människan samt kortfattat om dagens stadsbyggnadsideal. Därefter förklaras fyra 

olika ekosystemtjänster utifrån Millennium Ecosystem Assessment’s (MEA, 2005) 

indelning av ekosystemtjänster vilka verktyget Grönytefaktor grundar sig på. 

Slutligen kommer kommunens roll i att påverka en hållbar utveckling beskrivas 

genom vilket lagstöd som finns för stadsutveckling och ekosystemtjänster idag. 

2.1 Urbana miljöer och dess påverkan på människan 

Stadsbyggnadsidealet har ändrats flera gånger under årens gång och idag finns det 

olika teorier gällande stadsbyggnad beroende på var i världen du befinner dig. 

Historiskt sett var städer mer samspelta med naturen innan den industrialistiska 

revolutionen då urbana system separerades från dess omkringliggande naturliga 

miljöer (Giusti, Barthel & Marcus, 2014). I dagens Sverige och särskilt i Stockholm 

har förtätningsdoktrinen anammats efter resultatet i rapporten Agenda 21 från FNs 

miljömöte i Rio de Janeiro 1992 som belyste det gemensamma ansvaret för att ta 

vara på och hushålla med jordens resurser (Rådberg, 2014). Tätare stadsbyggande 

anses bidra till färre bilresor och därmed minskade växthusgaser, markutnyttjandet 

blir effektivare då odlingsbar mark sparas eftersom utbredningen av stadens hårda 

ytor minskar (Rådberg, 2014). I Stockholm har detta resulterat i att staden förtätas 

inifrån och ut, det vill säga i centrala och redan täta områden, vilket har lett till att 

många gröna stråk och gröna områden försvinner till fördel för bostäder (Rådberg, 

2014). Det har under senare år visat sig att sambandet mellan täthet och 

bensinförbrukning är nästintill obefintligt, det som bestämmer ett hushålls 

förbrukade resurser är däremot kopplat till hushållets inkomstnivå (Rådberg, 2014; 

Lundevall, 2015) vilket har ett samband med ökade antal flygresor och ökad 

materiell konsumtion som lämnar ett stort ekologiskt fotavtryck (Lundevall, 2015). 

Ur ett sociologiskt perspektiv definierar Wirth (1938) en stad som en relativt stor, 

tät och permanent bosättning av socialt heterogena individer vilket bidrar till en 

speciell urban livsstil och en utpräglad urban personlighet något Wirth (1938) kallar 

för Urbanism. 

Calthorpe (2011) definierade senare urbanism som: 

”…broadly– by qualities, not quantities: by intensity, not density; by connectivity, not just 
location. Urbanism is always made from places that are in mixed uses, walkable, human 
scaled, and diverse in population: that balance cars with transit; that reinforce local 
history; that are adaptable; and that support a rich public life…. Urbanism often resides 
beyond our downtowns.” (Calthorpe, 2011, citerad i LeGates & Stout, 2015, p. 514). 
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Calthorpe (2011) menar att urbanism varierar över geografi, kultur och ekonomi 

men att traditionell urbanism ger uttryck för vitaliteten, komplexiteten och 

intimiteten som har definierat de mest framstående städerna i århundraden. Vidare 

anser Calthorpe (2011) att urbanism är en viktig del av att skapa hållbara städer och 

att det kan bidra till att minska påfrestningarna gällande bland annat 

klimatförändringarna genom att bygga kompakta och gåvänliga städer. Wirth (1938) 

anser att ett ökande antal invånare i ett bosättningsområde kommer att påverka 

relationerna mellan dem och även stadens karaktär. Ju fler individer som interagerar 

med varandra desto större är den potentiella differentieringen mellan dem (Wirth, 

1938). Enligt Wirth (1938) är gemenskapsbanden, grannsämjan och 

sentimentaliteten som utvecklas av att ha levt med varandra i generationer under en 

gemensam folktradition är mest troligt att vara frånvarande eller relativt svagt 

förenade då medlemmarna har så olika bakgrund. Detta anser Wirth (1938) skapar 

så stor variation gällande kultur, karaktärsdrag och sysselsättning mellan invånarna i 

städer jämfört med de boende på landsbygden vilket skulle kunna vara en orsak till 

den spatiala segregationen som ofta finns i städer bland annat på grund av 

individernas etnicitet, kulturarv, ekonomi och social status. En stads form, innehåll 

och uppbyggnad är därmed av stor betydelse för invånarnas välmående och hälsa. 

Tidigare forskning har visat att dagens moderna städers design påverkar barns 

samhörighet med biosfären i och med att naturupplevelserna i städerna minskat 

(Giusti et al., 2014). Barn som regelbundet interagerar med naturliga miljöer har 

högre kapacitet för både emotionell och kognitiv samhörighet med naturen och 

därmed har förmågan att: kunna skilja på levande och icke levande enheter, känna 

empati för andra livsformer än människan, vara orolig gällande en försämring av 

miljön, vara medveten om effekterna av miljöförstöring samt känna igen rollen som 

de ekologiska resurserna har i produktionen av produkter som används i vardagen 

(Giusti et al., 2014). 

2.1.1 Platsbildning 

I en studie av Grahn (2005) presenteras det kopplingar mellan naturmiljöer och 

naturkvalitéer som människor dras till vid olika sinnesstämningar. När människor 

känner sig trötta och stressade dras de till kravlösa naturområden medan de föredrar 

mer sociala miljöer när deras psyke inte är lika känsligt för intryck (Grahn, 2005). 

Studien visade på åtta karaktärer med olika naturkvalitéer som bidrog till att en plats 

känns mer vilosam och attraktiv för människor att vistas i. Dessa karaktärer har 

modifierats under tidens gång och kallades till en början för parkkaraktärer medan 

det idag endast benämns som karaktärer. Dessa karaktärer sammanställdes senare av 

Grahn och Ottosson (2010) vilka är: rofylld, natur, artrik, öppning, skydd, social 

och kultur. 
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Studier har även visat på att chansen är större att de boende trivs i sitt kvarter och 

ägnar sig åt fysisk aktivitet ju fler av tidigare nämnda karaktärer och rekreativa 

värden som finns i den direkta närmiljön (Björk et al., 2008). Kriterierna har visat 

sig minska stressnivåer samt övervikt hos individer och är därmed positivt för de 

boendes psykiska och fysiska hälsa (Björk et al., 2008). Att skapa gårdar som 

inbjuder till rekreation, social interaktion, lek och avkoppling är väsentligt för den 

sociala hållbarheten och därmed människans fysiska och psykiska hälsa och stärker 

människan i grupp och som individ. 

Gehl (2010) har tagit fram 12 kvalitetskriterier vilka ska öka förutsättningarna för att 

attraktiva miljöer i staden kan skapas. Flera utav dessa 12 kvalitetskriterier påminner 

mycket om Grahn och Ottossons (2010) karaktärer. Gehl (2010) förklarar även 

vikten av att platsen bör ha en mänsklig skala, platsen ska inte upplevas trång eller 

för storskalig. Genom att skapa olika rum i rummet med hjälp av rätta skalor så ökar 

förutsättningarna för att människor kommer att trivas på platsen (Gehl, 2010). För 

trivselns och säkerhetens skull ska det också vara möjligt att kunna överblicka 

platsen (Gehl, 2010) men samtidigt ska det inte finnas en känsla av att bli bevakad. 

Gehl (2010) hävdar att en plats inte kan anses vara attraktiv så länge den inte har ett 

skydd mot brott, våld, kriminalitet, trafik och olyckor. 

2.2 Ekosystemtjänster 

Begreppet ekosystemtjänster är relativt nytt i planeringssammanhang och fick ett 

genomslag 1997 då begreppet först definierades till följd av Costanza et al. (1998) 

och Daily (1997) forskning inom ämnet. Forskningen lade grunden för arbetet med 

ekosystemtjänster i planeringssammanhang som har lett oss till hur vi arbetar med 

ekosystemtjänster i urbana områden idag. Costanza et al. (1998) uppskattade värdet 

av de tjänsterna som naturen erbjuder vilka 1998 uppgick till 33 biljoner dollar för 

världsekonomin. Detta kan jämföras med den globala bruttonationalprodukten 

samma år som uppgick till 18 biljoner dollar (Costanza et al., 1998) vilket visar på 

det stora samhällsekonomiska värdet som ekosystemtjänsterna har. Daily (1997) 

forskning klarlägger vilka skador som skett på ekosystemtjänsternas karaktär och 

värde och vilken påverkan dessa skador har på det mänskliga samhället. 

Ekosystemtjänster är de funktioner och tjänster hos ekosystem och organismer som 

gynnar människans levnadsförhållanden direkt och indirekt (Colding et al., 2013). 

Genom att handha dessa tjänster menar Colding et al. (2013) och 

Naturskyddsföreningen (2011) att vi låter naturen arbeta samtidigt som människan 

kan spara pengar då naturen utför tjänster åt oss så att vi själva slipper utföra dessa. 

Ekosystemtjänsterna bidrar till att göra människor mer välmående och friska och de 

minskar negativ klimatpåverkan Colding et al. (2013). I och med en ökad 

urbanisering är det därmed extra viktigt att de urbana ekosystemtjänsterna inte 
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försvinner till fördel för nya byggnader för att klara av dagens och framtida 

klimatförändringar.  

Värdefulla ekologiska biotoper förekommer på öppna gröna platser, i våtmarker och 

även i urbana områden (Löfvenhaft, 2002). Löfvenhaft (2002) menar att det finns 

naturella och semi-naturella biotoper inom urbana områden och att det är viktigt att 

övervaka dessa för att säkerställa att resiliensen av ekosystemen upprätthålls och 

förstärks så att de inte försvinner. Ju större biologisk mångfald desto högre resiliens 

(Barthel, 2014), därför är biologisk mångfald viktigt i städer då det möjliggör ett 

resilient flöde av ekosystemtjänster (Colding et al., 2013). I detta avseende är 

resiliens kapaciteten hos ett ekosystem att hantera förändringar och dess 

motståndskraft och anpassningsförmåga vid en större rubbning av systemet, 

exempelvis i händelse av skogsbrand eller oljeutsläpp (Keane et al., 2014; Colding 

et al., 2013; McPhearson, Andersson, Elmqvist & Frantzeskaki, 2015). Invånare i 

urbana områden påverkar även avlägsna ekosystem genom handel och konsumtion 

av varor från städer som kräver ekosystemstöd (Folke, Jansson, Larsson & Costanza, 

1997). 

Enligt MEA (2005) delas ekosystemtjänsterna in i fyra kategorier beroende på vilken 

typ av tjänst de tillhandahåller. Dessa är: stödjande, reglerande, kulturella och 

försörjande ekosystemtjänster. Det finns fler sätt att dela in ekosystemtjänster, 

exempelvis The Common International Classification of Ecosystem Services som 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (2014) bland andra har utgått ifrån 

när viktiga ekosystemtjänster i Sverige sammanställdes. I kommande kapitel beskrivs 

MEA’s fyra kategorier av ekosystemtjänster mer ingående med koppling till relevant 

forskning inom varje kategori. 

2.2.1 Stödjande ekosystemtjänster 

De stödjande ekosystemtjänsterna skapar förutsättningar för de övriga 

ekosystemtjänsterna och bidrar oftast inte med omedelbara tjänster till samhället 

utan kan istället ses som underleverantörer till ekosystemet (Keane et al., 2014; 

Colding et al., 2013). Exempel på stödjande ekosystemtjänster enligt Colding et al. 

(2013) är: biologisk mångfald, ekologiskt samspel, upprätthållande av markens 

bördighet och habitat. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster brukas ofta som 

synonymer till varandra men bör i detta fall inte förväxlas med varandra då 

begreppen har olika innebörd. Biologisk mångfald är en ekosystemtjänst som 

människan i synnerlighet inte behöver dra direkt nytta av till skillnad från andra 

ekosystemtjänster (Persson & Smith, 2014). Biologisk mångfald eller biodiversitet är 

begrepp som åsyftar en variation av arter (Persson & Smith, 2014). För att ett 

ekosystem ska kunna överleva och växa så krävs det av ekosystemen att de har en 

stor biologisk mångfald, det vill säga en stor varierad artrikedom (Persson & Smith, 

2014). 
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Biologisk mångfald skapar anpassningsbara ekosystem som kan stå sig starka inför 

förändringar och hot, ju större variationsrikedom bland växter och djur desto mer 

kraftiga, stabila och anpassningsbara ekosystem skapas det (Colding et al., 2013). 

Biologisk mångfald kan skapa resilienta ekosystem som i sin tur kan vara med och 

bidra till att skapa resilienta urbana miljöer. Ekologiskt samspel syftar till det 

samband som finns mellan olika växt- och djurarter som behövs för ekosystemens 

funktion (Keane et al., 2014; Colding et al., 2013), exempelvis hur buskar kan 

skapa trygghet åt småfåglarna så att de inte blir byten för rovdjuren. För att kunna 

säkerställa de ekologiska samspelen vid stadsplanering så är det viktigt att identifiera 

spridningsvägarna, både på land och i vatten (Keane et al., 2014; Persson & Smith, 

2014). Det är också viktigt att undersöka om det finns några svaga länkar eller 

barriärer mellan naturtyperna och kontrollera så att avstånden mellan dessa inte är 

för långa så att de olika arterna klarar av att förflytta sig mellan dem (Bokalders & 

Block, 2014). De stödjande ekosystemen har också en förmåga att skapa bra 

näringsrika jordar då de kan frigöra näringsämnen och tillföra organiskt material i 

marken (Bokalders & Block, 2014). På detta sätt bidrar de stödjande ekosystemen 

med att skapa en större matproduktion. 

Habitat är olika livsmiljöer och fungerar också som stödjande tjänster för andra 

ekosystemtjänster (Bokalders & Block, 2014). Dessa habitat utgör grunden för att 

olika ekosystem ska bildas. Olika arter, funktioner och processer kräver olika 

förhållanden. Ett habitat erbjuder en art plats för föda, boplats och reproduktion 

(Persson & Smith, 2014). En stad uppbyggd av en rad unika miljöer har resurser till 

en varierad biodiversitet (Persson & Smith, 2014). Regnskog och lövskog är två helt 

skilda naturtyper och habitat och båda är viktiga att bevara. Vid planering är det 

viktigt att identifiera vilka naturtyper som finns i området som ska planeras och i 

anslutning till området för att se om det finns habitat som är särskilt värdefulla eller 

om något saknas. 

2.2.2 Reglerande ekosystemtjänster 

De reglerande tjänsterna har en förmåga att förbättra vår livsmiljö och samtidigt 

göra den tryggare då de oönskade effekterna både kan vara från naturen 

härstammande eller antropogena (Colding et al., 2013; Bolund & Hunhammar, 

1999). De naturliga strukturerna och processerna har visat sig vara väldigt bra på att 

hantera oönskade effekter och är minst lika effektiva som tekniska lösningar 

(Colding et al., 2013; Bolund & Hunhammar, 1999). Exempel på reglerande 

ekosystemtjänster enligt Keane et al. (2014) och Bolund och Hunhammar (1999) är: 

luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder, vattenrening, 

klimatanpassning och pollinering. 

Rörliga arter kan skapa specifika ekosystemtjänster. Exempel på dessa tjänster kan 

vara bin som pollinerar blommor eller djur som för med sig och sprider frön 
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(Colding et al., 2013). Dessa organismer är beroende av att de har åtskilda 

livsmiljöer och ekosystem, föda söks ofta på ett ställe medan själva 

ekosystemtjänsten utförs på ett annat ställe (Colding et al., 2013). Pollinering bidrar 

till att skapa ett rikt växt- och djurliv samt till att producera mat till oss människor. 

Djur som hjälper till med denna pollinering kallas för pollinatörer och det är till 

största del bin som står för pollineringen (Colding et al., 2013). Under det senaste 

seklet har pollinatörerna minskat kraftigt vilket i vissa fall har bidragit till att skapa 

sämre skördar. En anledning är att städerna växer och därmed breder ut sig varpå 

pollinatörerna mister sina livsmiljöer (Carré et al., 2009). En annan stark 

bidragande faktor till en minskning av pollinatörerna är klimatförändringarna 

(Hegland, Nielsen, Lázarro, Bjerknes & Totland, 2009). För att stärka antalet 

pollinatörer i staden behöver de erbjudas tillgång till grönytor, vilket kan göras 

genom att upprätta till exempel koloniträdgårdar (Persson & Smith, 2014). Genom 

att plantera fler träd, buskar och blommor i staden så kan artrikedomen förstärkas 

och då bin utgör den största arten av pollinatörerna så uppmanas även biodling i 

städerna (Colding et al., 2013). 

I och med en ökad urbanisering utsätts allt fler människor även för trafikbuller 

(Margaritis & Kang, 2016) vilket har en omfattande negativ effekt på livskvalitén för 

människor i städer (Kim et al., 2012). Studier har visat att trafikbuller är den 

främsta orsaken till buller i städer och den orsakar psykiska och kognitiva 

förändringar, sömnsvårigheter och psyko-social stress hos människor (Ohrström, 

2004). Kronisk utsatthet för buller mellan 65-80 dB kan ge upphov till nedsatt 

hörsel samt andra hörselrelaterade skador (Babisch, Beule, Schust, Kersten & Ising, 

2005). Enligt Dzhambov och Dimitrova (2014) finns det tre huvudsakliga sätt att 

reducera trafikbuller med hjälp av vegetation. Dessa reducerande sätt är: brytning 

och reflexion av ljudvågor med hjälp av växter, absorbering av ljudvågor och en 

omvandling av mekaniska vibrationer av växter samt att vegetation bryter ner 

störningen av ljudvågor (Dzhambov & Dimitrova, 2014). Margaritis och Kang’s 

(2016) studie visar att tysta städer kan potentiellt vara grönare men att detta inte 

fungerar åt det andra hållet, alltså att grönare städer kan vara tystare. Analysen de 

gjorde över 6 europeiska städer visade att det eventuellt går att minska 

bullernivåerna i städer där ytor med hög porositet och grönområden fanns i större 

utsträckning (Margaritis & Kang, 2016). Dzhambov och Dimitrova (2014) anser att 

vegetation generellt kan reducera den negativa uppfattningen av buller och därmed 

upplevs området trivsammare av de boende. 

Hårda ytor såsom asfalt och betong tillsammans med motorfordonens 

koldioxidutsläpp gör att städer får ett särskilt urbant klimat som kallas för värmeö, 

heat island, där temperaturen är högre än i närliggande landsbygd (Gunawardena, 

Wells, Kershaw, in press). Grön infrastruktur är strategiskt planerade 

sammanlänkade nätverk av grönområden som bidrar till den ekologiska, sociala och 
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ekonomiska hållbarheten (Matthews, Lo & Byrne, 2015). Grönska i form av 

grönområden, träd och växter hjälper till att reglera temperaturen i städer samtidigt 

som dess ekosystemtjänster naturligt hjälper till med att reducera ytavrinning, 

lindrar risken för översvämning, skapar en hållbar dränering, är estetiskt tilltalande 

och bra för hälsan samt reglerar temperaturen (Gunawardena et al., in press). I och 

med en snabbt ökande urbanisering är det viktigt att vi planerar på ett hållbart sätt 

för att undvika naturkatastrofer som exempelvis översvämningar och därmed bidra 

till att minska utsläpp och sänka temperaturen i staden. 

2.2.3 Kulturella ekosystemtjänster 

De kulturella tjänsterna handlar om människans relationer till naturmiljön och är 

enligt Keane et al. (2014) de ekosystemtjänster som är mest påtagliga i urbana 

miljöer eftersom vi människor är de enda som använder dem. Exempel på kulturella 

ekosystemtjänster är: hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, 

naturpedagogik, symbolik och andlighet (Keane et al., 2014). Det finns ett positivt 

samband mellan kulturell och biologisk mångfald och att minskad mångfald leder till 

en ökad sårbarhet för jorden och dess invånare vid naturliga och antropogena 

förändringar (Maffi, 2010). Colding och Barthel (2013) menar att gemensamma 

intressen är tillräckligt för att skapa förutsättningar för kulturell mångfald i städer 

och att allmänna urbana gröna platser, exempelvis koloniträdgårdar och parker, kan 

bidra till kulturell integration genom att de är en kombination av intressen och 

fysiska rum i städer. Med en ökad urbanisering är det viktigt att öka och bredda 

stadsinvånares förståelse för urbana och icke-urbana ekosystemtjänster då det globalt 

har skett en stor förlust av ekosystemtjänster eftersom urbanisering ofta sker i 

områden rika på biologisk mångfald (Colding & Barthel, 2013). 

Den urbana miljön har stor inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa samt 

deras beteenden (Wirth, 1938). Grönområden och parker är viktiga för sociala 

aktiviteter (Gehl, 2011). De har också visat sig påverka och uppmana till 

promenader, fysisk aktivitet och därmed bidra till bättre hälsa (Sarkar et al., 2015). 

Även inslag av grönska i urbana områden som exempelvis träd invid gator har visat 

sig haft positiva hälsoeffekter på invånarna i staden (Lovasi, Quinn, Neckerman, 

Perzanowski & Rundle, 2008). Padilla, Kihal-Talantikit, Perez och Deguen’s (2016) 

studie visar på att det finns en koppling gällande dålig tillgång till gröna ytor, dålig 

luft och socialt underprivilegierade bostadsområden i Nice, Frankrike. Detta 

kopplades till ökade risker gällande för tidigt födda barn och barnadödlighet och 

även oönskade beteenden i bostadsområdet såsom användandet av droger, alkohol 

och rökning. Det har också visat sig att områden med många träd längs med gatorna 

har färre barn med astmatiska sjukdomar (Lovasi et al., 2008). Att aktivt 

grönplanera i urbana områden bidrar därmed till en hållbar utveckling då det är 
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positivt för de ekologiska och sociala värdena som tillsammans skapar bättre 

förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling. 

2.2.4 Försörjande ekosystemtjänster 

De försörjande ekosystemtjänsterna är samhällets resursbas och är nödvändiga för 

människan då de producerar produkter som bidrar till vår överlevnad (Keane et al., 

2014). Exempel på försörjande ekosystemtjänster enligt Keane et al. (2014) är: 

matproduktion, färskvatten, material och energi. Enligt Goldstein, Hauschild, 

Fernandez och Birkved (2016a) finns det många fördelar med stadsodling jämfört 

med konventionell odling då det förkortar avståndet mellan produktion till 

konsument vilket minskar transporterna och därmed reducerar utsläppen av 

växthusgaser. Det bidrar även till interaktion med en stads material- och 

energiflöden och absorberar urbana avfall som exempelvis matavfall och slutligen har 

stadsodling fördelar för miljön utanför det lokala området då det minskar 

odlingslandskapet utanför städerna vilket innebär att det naturliga landskapet bättre 

kan bevaras (Goldstein et al., 2016a). Författarna menar även att det finns problem 

med urban odling i länder med kallare klimat då det krävs en mer kontrollerad 

odling med exempelvis växthus för att kunna producera mat vilket kräver mer 

energi under vinterhalvåret. En senare studie av Goldstein et al. (2016b) visar att 

solpaneler på motsvarande stor yta har bättre effekt när det gäller att motverka 

växthusgaser än urban odling i kallare klimat och att det endast är de odlingar som är 

någorlunda självförsörjande som är bäst ur miljösynpunkt.  

Medborgare är enligt Benis och Ferrão (2017) medvetna om hälsofördelarna med 

urban odling och lokalt odlad mat och genom lättillgängliga färska växtbaserade 

produkter kan de skapa bättre och mer hälsosammare matvanor. Benis och Ferrão 

(2017) anser att förutom ökad hälsa är invånare i urbana miljöer medvetna om 

klimatförändringar och de negativa effekterna av matavfall samt den långa resan som 

mat gör innan den når deras tallrikar vilket gör att invånarna eftersöker mer lokalt 

odlad mat. Benis och Ferrão (2017) föreslår ett utökat användande av Building-

Integrated Agriculture (BIA). De använder högpresterande hydroponiska 

växthusmetoder som är anpassade för att användas på hustak eller fasader (Puri & 

Caplow, 2009) och använder förnybar energi samt effektiva kretslopp av vatten och 

avfall. Detta minskar även användandet av fossila bränslen genom minskade 

transporter samt förbättrar energieffektiviteten i byggnader (Gould & Caplow, 

2012) vilket påverkar den översiktliga miljöeffekten på mat och energikonsumtion i 

urbana områden (Benis & Ferrão, 2017). 

2.3 Grönytefaktor 

Vid planeringen av staden är det viktigt att börja med att identifiera vilka områden i 

staden som är hotade, vilka nyckelarter som finns och vilka funktioner som krävs för 
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att bevara de befintliga ekosystemtjänsterna (Bokalders & Block, 2014). C/O City 

är ett projekt där metoder och verktyg för grön infrastruktur har utvecklats i för att 

främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald i urbana miljöer. Verktygen har 

tagits fram för att integrera urbana ekosystemtjänster i planprocessen i olika skeden 

(Bokalders & Block, 2014). Ett verktyg som har utvecklats för planprocessen i 

Stockholms kommun är grönytefaktor på kvartersmark där ett områdes ekoeffektiva 

yta ställs mot den totala arean för att få fram GYF-värdet för området (Keane et al., 

2014). GYF-verktyget i Stockholm är baserat på Biotope Area Factor (BAF) som 

ursprungligen kommer från Tyskland (Becker & Mohren, 1990). GYF är baserad på 

de tre funktionerna biologisk mångfald, sociala värden samt klimatanpassning vilka 

delas in i olika delfaktorer samt tilläggsfaktorer som ger olika mycket poäng 

beroende på vilken ekosystemtjänst den tillhandahåller (Keane et al., 2014). 

Grönytefaktor används även i andra kommuner, exempelvis i Malmö, men 

verktyget varierar från kommun till kommun beroende på de specifika 

utgångspunkter naturen har i kommunen. Projektet har arbetat med att skapa 

förutsättningar för att hitta kvantitativa metoder för att utvärdera 

ekosystemtjänsterna och syftar även till att utvärdera byggnadstekniska aspekter av 

grönytor såsom gröna väggar och tak (Keane et al., 2014).  

Ekosystemtjänsterna som ingår i GYF-verktyget lyfts fram i studien Ecosystem 

services in urban areas av Bolund och Hunhammar (1999). Bolund och Hunhammars 

(1999) studie baseras på en kategorisering av Costanza et al. (1997) som har fått ett 

betydande akademiskt genomslag. Bolund och Hunhammar (1999) framhäver sex 

ekosystemtjänster utav de 17 som ingår i Costanza et al. (1997) kategorisering vilka 

de anser är av större relevans för urbana miljöer. Dessa är: mikroklimatreglering, 

regnvatteninfiltration, avloppsrening, luftfiltrering, ljudreduktion, rekreation och 

kulturella värden vilka alla ställer krav på platsen de förekommer och är ofta länkade 

med varandra (Bolund & Hunhammar, 1999). Våtmarker är det mest värdefulla 

ekosystemet då det har kapaciteten att vara värd för alla tidigare nämnda viktiga 

ekosystemtjänster i urbana områden (Costanza et al., 1997; Bolund & Hunhammar, 

1999). Syftet med grönytefaktorn är att skapa hållbara städer, framförallt genom att 

bevara betydelsefulla biotoper, habitat, spridningsvägar och kärnområden samt skapa 

nya livsmiljöer för viktiga funktioner i ekosystemen (Bokalders & Block, 2014). 

Verktyget arbetar också för att bevara betydelsefulla småbiotoper genom att skapa 

faunadepåer som kan komma att gynna exempelvis rovfåglar, fladdermöss och 

insekter (Bokalders & Block, 2014). Mindre områden är ofta känsligare för 

förändring än större områden då större områden kan innehålla ett större antal 

livsmiljöer och därmed ett större antal biotoper. Detta bidrar till en större variation 

och därmed blir de områdena mindre känsliga för förändringar (Bokalders & Block, 

2014).  
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2.4 Kommunens roll i att nå hållbar utveckling 

Fitzgerald och Lenhart (2016) betonar vikten av en aktiv styrning från makthavare i 

städer, det vill säga kommuner i Sverige, för att nå hållbar utveckling. Författarna 

pekar ut två viktiga faktorer som bidrar till en stads hållbarhet och minskar 

utsläppen; vertikal integration och horisontell integration. Vertikal integration är 

stöd från högre instanser genom exempelvis lagar som motiverar lokala åtgärder 

samt bidrag för att ge stöd åt lindrande och anpassade initiativ. Horisontell 

integration är att städer nätverkar med organisationer inom hållbar utveckling som 

kan ge stöd och teknisk hjälp för att utforma exempelvis klimatåtgärds-program som 

beskriver hur en stad ska arbeta med klimatfrågor och liknande initiativ (Fitzgerald 

& Lenhart, 2016). Plan och bygglagen (SFS, 2010:900) är den lag som reglerar 

planläggningen i Sverige. Lagens syfte är att främja en god hållbar stadsutveckling 

och eftersom det är kommunen som har planmonopol så måste de enligt lag arbeta 

för just detta. I miljöbalken (SFS, 1998:808) finns det också lagar som syftar till att 

främja en hållbar stadsutveckling. Särskilt värdefulla habitat till exempel kan skyddas 

genom miljöbalken (SFS, 1998:808, kap. 7, 11 §). I dagsläget saknas lagstöd för att 

kunna reglera ekosystemtjänster i detaljplan.  

Regeringen (Prop. 2004/05:150) har även upprättat 16 stycken miljökvalitetsmål i 

arbetet med att nå hållbar framtid, där målen god bebyggd miljö, ett rikt växt- och 

djurliv och begränsad miljöpåverkan är kopplade till stadsplanering och 

ekosystemtjänster. De 24 etappmålen har 10 etappmål inom området biologisk 

mångfald och kan hjälpa kommunerna att planera för bättre städer i framtiden. Två 

utav de 10 ettappmålen som direkt rör ekosystemtjänster är: 1) ekosystemtjänster 

och resiliens samt 2) betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 

ekosystemtjänster. Det sistnämnda har som mål att 2018 vara allmänt känt samt 

integreras i samhälleliga beslut så som ekonomiska ställningstaganden och politiska 

avvägningar (Prop. 2000/01:130). I Sverige finns det underlag i SOU 2013:68 för 

att synliggöra värdet av ekosystemtjänster där 25 åtgärdsförslag presenteras vilka är 

indelade i tre kategorier som påminner om Fitzgerald och Lenharts (2016) teori. 

Dessa är: 1) integrering i beslutsprocessen, 2) bättre kunskapsunderlag och slutligen 

3) lärandeprocesser. Här ser det dock olika ut i Sveriges alla kommuner då vissa 

kommuner ligger i framkant i utvecklingen och är mer drivande medan andra 

inväntar riktlinjer och instruktioner om hur ekosystemtjänster ska kunna integreras i 

planprocessen. 
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3 Metod 

För att utvärdera huruvida ett krav på GYF i planeringsprocessen bidrar till att 

bibehålla eller öka ekosystemtjänsterna i ett område så kommer en jämförande 

fallstudie att utföras över de valda kvarteren i Norra Djurgårdsstaden och 

Hammarby Sjöstad. Då GYF redan är uträknat av landskapsarkitekter involverade i 

kvarteren i Norra Djurgårdsstaden beräknas GYF endast i kvarteren i Hammarby 

Sjöstad i denna studie. I kommande kapitel beskrivs de metoder som studien använt 

sig av mer ingående. 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsmetod där en specifik företeelse undersöks mer 

djupgående (Biggam, 2015). I denna undersökning har vi valt att studera ett fall och 

jämföra det med ett annat fall som redan existerar. Platser fungerar som begränsade 

system eller enheter och fungerar som typiska analysenheter i fallstudier (David & 

Sutton, 2016). Tre bostadskvarter i Norra Djurgårdsstaden jämförs med tre 

bostadskvarter belägna i Hammarby Sjöstad. Då GYF redan är uträknat av 

landskapsarkitekter på kvarteren i Norra Djurgårdsstaden utgår endast denna studies 

resultatet av beräkning och platsanalalys i Hammarby Sjöstad. En fallstudie kan 

använda sig av både kvantitativa och kvalitativa strategier för datainsamling och 

denna fallstudie bygger på en kombination av olika metoder. Med blandade metoder 

åstadkommes metodtriangulering där metoderna kompletterar varandra för bästa 

resultat (David & Sutton, 2016). 

I arbetet med att ta reda på hur hög grönytefaktorn är i Hammarby Sjöstad jämfört 

med Norra Djurgårdsstaden så sammanställs och beräknas insamlad information och 

data gällande Hammarby Sjöstad i GIS. Metadatat hämtas från insamlade 

projekteringshandlingar, plankarta, planbeskrivning samt ett fältbesök och ritas 

sedan in som polygoner i ArcGIS med tillhörande attributtabell. Datat analyseras 

sedan för att se vilka kvarter som har högst GYF-värde kopplat till det procentuella 

värdet av ekosystemtjänster. Metoden är induktiv då teori utvecklas ur den 

empiriska forskningen (David & Sutton, 2016). Sedan utförs även en platsanalys av 

kvarteren i Hammarby Sjöstad för att svara på forskningsfråga b och därmed se hur 

bra gårdarna upplevs utifrån deras uppnådda GYF-värde.Till sist genomförs semi-

strukturerade intervjuer med öppna frågor för att komplettera de andra metoderna 

samt för att besvara frågan angående utvecklingspotential kring arbete med GYF. 

Denna fallbaserade datainsamling kan ses som explorativ och deskriptiv då den 

innehåller både induktiva och kvalitativa metoder (David & Sutton, 2016). Figur 4 

visar ett flödesschema som ger en överskådlig bild över arbetsgången i fallstudien.  
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Figur 4. Flödesschema över fallstudien. 

3.1.1 Datainsamling 

Datat hämtas till största del från projekteringshandlingarna i bilaga A förutom vid 

informationen kring gröna tak där den hämtades med hjälp av ortofoto. Där det inte 

framgick i projekteringshandlingarna huruvida det var växtbädd på bjälklag eller ej 

användes detaljplanen som underlag. I de fall då informationen inte gick att hitta i 

det insamlade underlaget, exempelvis fågelholkar och gröna väggar, hämtades data 

med hjälp av ett fältbesök. Se tabell 1 för en detaljerad lista över vilka källor som 

använts till datainsamlingen för de olika faktorerna. I studien används samma del- 

och tilläggsfaktorer som användes vid GYF-uträkningen för kvarteren i Norra 

Djurgårdsstaden (Stockholm stad, 2015) med undantaget gällande den specifika 

eken Quercus robur då ek i denna uträkning gäller alla typer av ek-arter. 

Delfaktorer är de plana ytor som finns inom kvarteret medan tilläggsfaktorer är 

olika enskilda element eller viktiga funktioner som räknas om till ytor och adderas 

till delfaktorerna (Stockholms stad, 2015).  
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Tabell 1. Lista över källa till datainsamling för uträkningen av GYF i Hammarby Sjöstad. 

Projekteringshandlingar Fältbesök Detaljplan Ortofoto 

 Ej underbyggd markgrönska* 

 Balkonger och terrasser samt 
växthus förberedda för odling 

 Diversitet i fältskiktet 

 Naturligt arturval 

 Perenner och blomsterprakt 

 Fuktstråk med tillfälligt 
kvardröjande vatten 

 Buskar 

 Träd 

 Träd placerade så att de ger 
lövskugga 

 Gröna tak eller flerskiktad 
markgrönska 

 Gräsyta för bollspel/lek 

 Odlingsytor 

 Vattenytor i dammar, bäckar 
och diken 

 Öppna hårdgjorda ytor 

 Halvöppna hårdgjorda ytor, 
hårdgjorda ytor med fogar & 
täta ytor 

 Biologiskt tillgängliga 
permanenta vattenytor 

 Fågelholkar 

 Avvattning av 
hårdgjorda ytor till 
omgivande grönska 

 Baggholkar 

 Fjärilsrabatt 

 Faunadepåer 

 Fontäner, 
cirkulationsanläggni
ng och dylikt 

 Vattenspeglar 

 Grönska på väggar 

 Integrerade 
balkonglådor 

 Integrerade 
balkonglådor med 
häng eller 
klätterväxter 

 Synliga gröna tak 

 Pergolor etc. 

 Gemensamma 
takterrasser 

 Ej underbyggd 
markgrönska** 

 Uppsamling i 
magasin av 
regnvatten för 
bevattning 

 Dagvatten 

 Växtbädd 

 Vattensamlingar 
för torrperioder 

 Gröna tak 

* Gäller endast Mältplåten 2 

** Gäller ej Mältplåten 2 

3.1.2 GIS & GYF-beräkning 

För att räkna ut GYF på kvarteren i Hammarby Sjöstad digitaliseras ytorna så att 

arean för varje delfaktor och tilläggsfaktor kan räknas fram. Delfaktorer är de plana 

ytor som finns inom kvarteret medan tilläggsfaktorer är olika enskilda element eller 

viktiga funktioner som räknas om till ytor och adderas till delfaktorerna (Stockholms 

stad, 2015). Först importeras fastighetskartan och ett ortofoto över Hammarby 

Sjöstad som erhölls från Lantmäteriet, detta för att få tillgång till plangränser och 

fastighetsgränser vilket behövs för att ha referenspunkter i ett senare steg i 

processen. Därefter importeras och georefereras detaljplanerna samt 

projekteringshandlingarna för de utvalda kvarteren så att de hamnar på rätt position i 

relation till fastighetskartan där plangränserna används som referenspunkter för 

detaljplanen och där fastighetsgränserna används som referenspunkter för 
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projekteringshandlingarna. Sedan skapas shapefiler av de ekoeffektiva ytorna, se 

figur 5. I attributtabellen skapas kolumner som representerar de olika faktorerna. 

Ytans area fördelas över en eller flera faktorer beroende på ytans eko-effektiva 

egenskaper. En yta kan därmed innehålla flera olika faktorvärden (Stockholms stad, 

2015).  

Figur 5. Bild med de utritade polygonerna över de ytor som är ekoeffektiva med detaljplan och situationsplan 
överlagrade. Träd är här inte representerade som dess utritade storlek enligt polygonerna utan tilldelas en area 

på 25m2. 

I de fall där ytan är ett objekt, exempelvis ett träd, beräknas inte arean av det 

objektet eftersom det är svårt att räkna ut den exakta arean. Träd som har en 

stamomkrets på över 16 cm ges en area på 25 kvm enligt instruktionerna i 

handboken (Stockholm stad, 2015) medan de träd som är mindre än 16 cm i 

stamomkrets räknas som solitärer och ges en area på 4 kvm även om de är listade 

som träd i projekteringshandlingarna. I beräkningen av tilläggsfaktorn: träd 

placerade så att de ger lövskugga, exkluderades de träd som är planterade norr 

om byggnaderna. Alla gröna tak är räknande med 50-300 mm djup växtbädd vilket 

är den minsta möjliga växtbädden. 

Grönytefaktor tillämpas i detta fall endast på kvartersmark och är ett genomsnittligt 

värde för hela kvarterets yta. Tanken är att få fram hur stor del av kvarterets totala 

yta som är eko-effektiv och därmed påverkar områdets ekosystem, lokalklimat samt 

sociala värden som är kopplade till grönska (Stockholms stad, 2015). Uträkningen av 

GYF sker enligt ekvation 1.  
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𝐺𝑌𝐹 =
𝐸

𝐴𝑇
 (1) 

där 𝐸 är den eko-effektiva ytan dividerad med kvarterets totala area i kvadratmeter 

(𝐴𝑇). Uträkningen av 𝐸 sker genom att varje delfaktor och tilläggsfaktors värde 

(Stockholms stad, 2015) (𝐹𝑖), där 𝑖 står för faktorns enskilda värde, multipliceras 

med arean (𝐴𝑖) för respektive grönyta och summeras (ekvation 2). 

𝐸 = ∑ (𝐹𝑖𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1  (2) 

Kravet i Norra Djurgårdsstaden är att grönytefaktorn inte får vara mindre än 0,6 

(Stockholms stad, 2010). Förutom att uppnå en grönytefaktor på minst 0,6 finns ett 

ytterligare krav om att det ska finnas en balansering mellan verktygets tre funktioner 

vilka är: biologisk mångfald, sociala värden och klimatanpassning (Stockholms stad, 

2015). Enligt GYF-handboken (Stockholm stad, 2015) ska balanseringen ligga på 

minst 60% mellan de tre olika funktionerna. 

Balanseringen räknas ut genom att antalet delfaktorer och tilläggsfaktorer ges en 

klassificering av funktionerna biologisk mångfald (𝐵𝑀), sociala värden (𝑆𝑉) och 

klimatanpassning (𝐾𝐴) (Stockholms stad, 2015). Beroende på vilka faktorer som 

finns i kvarteret räknas antalet använda faktorer per funktion och omvandlas till en 

procentsats. Ekvationen blir således vid uträknandet av funktionen biologiskt 

mångfald enligt ekvation 3.  

𝐵𝑀 =
𝑏

𝐵
× 100 (3) 

där B är det totala antalet faktorer klassificerade som biologiskt mångfald och där 𝑏 

beräknas genom att de faktorer inom biologisk mångfald som har ett värde ≥ 1 får 

ett värde av 1 medan om det är = 0 tilldelas den faktorn värdet 0. 

3.1.3 Platsanalys 

Platsanalyser utförs i Mältplåten, Maltet och Kappseglingen. Platsanalysen, syftar till 

att svara på forskningsfråga b; Hur är upplevelsen av kvarteren jämfört med dess 

uppnådda GYF-värde i Hammarby Sjöstad?, är tänkt att visa hur kvarteren upplevs 

jämfört med dess uppnådda GYF-värde. Platsanalysen genomförs med hjälp av 

strukturerade observationer tolkade av observatörernas sinnen, vilket gör att denna 

metod är subjektiv (Merriam, 1994). Observationerna dokumenteras genom 

anteckningar och foton. Denna platsanalys tittar främst på sociala och kulturella 

värden på platsen därför att dessa kan ge en bra bild av hur platsen upplevs. Till 

grund för analysen ligger avsnittet om kulturella ekosystemtjänster från teorin. 

Analysen bygger också på Grahn och Ottossons karaktärer (2010), Gehls (2010) 12 

kvalitetskriterier samt Boverkets framtagna dokument Lär känna din ort (2006). 

Genom att uppfylla Gehls (2010) 12 kvalitetskriterierna så hävdar han att 
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förutsättningarna för att skapa attraktiva miljöer i staden ökar. Många utav de 

egenskaper hos platserna som studien tittar efter är återkommande i de tre tidigare 

nämnda källorna och därav har just dessa 10 egenskaperna valts ut till grund för 

analysen men också för att de kan komplettera varandra. 

För att förtydliga och konkretisera analysen operationaliseras de 10 egenskaperna 

enligt följande frågeställningar kring begreppen: 

Rumslighet - Finns det tydliga avgränsade stora och små rum på innergården? 

Upplevs kvarteret ha en mänsklig skala, det vill säga ej för stort och ej för litet?  

Trygghet – Är det lätt att se in till de boende från innergården? Är det möjligt att 

överblicka innergården? 

Platsbildning – Har innergården några symboler eller landmärken, det vill säga 

konst, skulpturer eller något annat som förstärker platsen? 

Tillgänglighet –Finns det några hinder, som trappor eller liknande som gör att alla 

inte kan ta sig till platsen? 

Främja sociala interaktioner – Finns det sittplatser i kvarteret? Finns det 

utrymmen för att utföra sociala aktiviteter? Har platsen några tydliga knytpunkter 

som naturligt samlar de boende, exempelvis lekplatser, grillplatser m.m? 

Främja rekreation – Finns det utrymmen som är mer privata/avskilda? Finns det 

några lugnande element, till exempel variation i grönska, fontäner eller inslag av 

djurliv? 

Sinnlig upplevelse – Upplevs platsen vara estetiskt tilltalande? Har platsen flertalet 

buskar och träd? Finns det inslag av växter i hårdgjorda material, exempelvis 

klätterväxter på väggar eller tak? 

Naturpedagogik – Finns det möjlighet att odla på platsen? Finns det möjlighet att 

integrera med platsens växtlighet? Finns det frukt- och bärande träd och buskar? 

Uppmuntrar till fysisk aktivitet – Har platsen inbjudande och flexibla miljöer 

som kan uppmuntra till motion och rörelse? Finns det jämna, stora ytor utan hinder 

för bollek och andra aktiviteter?  

Klimat – Är det vindstilla på platsen? Finns det mycket grönska som kan dämpa ljud 

och föroreningar? Finns det delar av innergården som erbjuder vistelse i både sol och 

skugga? 

3.1.4 Intervju 

För att samla in kvalitativ data gällande hur GYF-verktyget kan förbättras utförs 

intervjuer med två personer som är involverade i GYF på olika sätt. Nils Grunditz 
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har arbetat som hållbarhetssamordnare i Stockholms stad medan Helena Jeppsson är 

landskapsarkitekt och har arbetat nära GYF i planprocessen som konsult. Båda har 

varit involverade i GYF i och med projektet i Norra Djurgårdsstaden. Intervju 

används som metod huvudsakligen för att få fram en viss typ av information 

(Merriam, 1994). I detta fall har intervju används som metod för att få svar på 

forskningsfråga c; Vad finns det för utvecklingspotential kring arbetet med GYF-

verktyget för att bevara ekosystemtjänster i urbana områden?. Intervjuerna i studien 

är semi-strukturerade vilket innebär att intervjuerna styrs utav ett visst antal frågor 

eller frågeställningar som ska undersökas men där ordalydelse och ordningsföljd inte 

bestäms på förhand (Merriam, 1994). En semi-strukturerad intervju möjliggör för 

forskaren att vara följsam i intervjun beroende på hur den utvecklas vilket gör det 

möjligt att utveckla intervjun efter respondentens bild av omgivningen och de tankar 

och idéer som dyker upp under intervjun (Merriam, 1994).  

Interjuverna gjordes över telefon och pågick i ca 30 minuter vardera. 

Båda respondenterna fick svara på frågorna: 

 Varför fanns det ett behov att ta fram detta verktyg? 

 Vid vilket steg i planprocessen är det mest lämpligt att införa ett krav på 
GYF? 

 Hur kan vi mäta att införandet av ett krav på grönytefaktor har bidragit till 
en förbättring av ekosystemtjänsterna? 

 Hur tror du att verktyget kan utvecklas och hur vill du se att GYF används i 
framtiden? 

Förutom dessa djupare semi-strukturerade intervjuer med öppna svar skickas frågor 

ut till de nio byggherrarna i kvarteren i Norra Djurgårdsstaden via mejl. Detta 

gjordes för att få en helhetsbild av GYF-verktygets för- och nackdelar från alla parter 

i projektet. Anledningen till att dessa intervjuer inte sker över telefon är på grund av 

studiens tidsram. Att sammanställa ytterligare nio intervjuer hade varit tidsmässigt 

kostsamt varpå frågorna istället skickas via mejl. De frågor som skickas ut till 

byggherrarna är: 

 Hur anser du att verktyget har varit att arbeta med?  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med ett krav på GYF i byggprocessen 
från en byggherres perspektiv? 

 Vad anser du skulle kunna förbättras med GYF-verktyget? 

Inga svar kom in trots personlig mejl-kommunikation med två utav byggherrarna 

samt upprepade utskick av enkäten. På grund av det stora bortfallet av svar från 

byggherrarna kan inget resultat redovisas i studien. Detta ger en ensidig vinkel på 

resultatet då byggherrarna inte inkluderas på grund av detta bortfall. 
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4 Resultat 

I kommande avsnitt presenteras resultatet för beräkningen av GYF-värdet för 

kvarteren Maltet, Mältplåten och Kappseglingen i Hammarby Sjöstad. Detta resultat 

jämförs med kvarteren i Brofästet, Norra Djurgårdsstaden och resultatet av det 

redovisas och forskningsfråga ett besvaras. Nedan följer även en presentation av 

resultatet från platsanalysen som utfördes i de utvalda kvarteren i Hammarby 

Sjöstad, vilket också kommer att besvara forskningsfråga b. Svaren från intervjuerna 

med respondenterna sammanfattas under olika teman. Beräkningarna för GYF-

värdet och de fullständiga intervjuerna gå att finna i medföljande bilagor. 

4.1 Beräkning av GYF i Hammarby Sjöstad 

Resultatet av GYF-beräkningen, se tabell 2, visar att kvarter Maltet i Hammarby 

Sjöstad har uppnått ett värde på 0,74, vilket är det högsta uppnådda värdet för de tre 

utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad. Det lägsta GYF-värdet på 0,67 har 

Kappseglingen. Mältplåten uppnådde ett GYF-värde på 0,69. Det underliggande 

datat (bilaga A3) för resultatet visar att Kappsegligen har minst grönytor på 

markplan men att kvarteret har störst area gällande gröna tak. Kappseglingens 

uppnådda värde utgörs till största del av den poäng som kvarteret fått för sina gröna 

tak. Genom de större grönytorna som både Mältplåten och Maltet har så får de även 

poäng för gräsyta för bollspel/lek. Dessa poäng kan inte tilldelas Kappseglingen 

då kvarteret saknar större grönyta för bollspel och lek. Det underliggande data för 

beräkningarna visar också att Maltet och Mältplåten har många små och mellanstora 

träd medan Kappseglingen endast har ett fåtal stora träd. Många små och 

mellanstora träd ger i det här fallet ett högre värde än ett fåtal stora träd. Det 

kvarter som fått högst värde visar sig vara det kvarter som har störst area även om 

skillnaden på Mältplåtens och Maltets area är ytterst liten och skillnaden på det 

uppnådda GYF-värdet för Mältplåten och Kappseglingen är också ytterst liten. 

Tabell 2. Uppnått GYF-värde för de utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad. 

 

 

 

Balanseringen för kvarteren skiljer sig också åt, se tabell 3. Maltet har uppnått flest 

faktorer i alla tre kategorierna, biologisk mångfald, klimatanpassning och sociala 

värden och har därav den högst uppnådda procenten. Ur resultatet går det att utläsa 

att alla tre kvarter har uppnått högst antal faktorer under kategorin sociala värden 

och lägst antal uppnådda faktorer under biologisk mångfald. Det högsta uppnådda 

Kvarter GYF-värde 

Maltet 0,74 

Mältplåten 0,69 

Kappseglingen 0,67 
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procenttalet har Maltet uppnått, detta under sociala värden medan det lägsta 

uppnådda procenttalet har Kappseglingen ernått.  

Tabell 3. Uppnådd balansering för de utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad  

4.1.1 Resultat jämförelse med Norra Djurgårdsstaden 

Efter att ha studerat och analyserat de genomförda beräkningarna för kvarteren i 

Hammarby Sjöstad och i Norra Djurgårdsstaden går det att utläsa ett stor antal 

skillnader mellan kvarteren och framför allt mellan stadsdelarna. Alla sex kvarter i 

studien har uppnått ett GYF-värde över 0,6. Genom att ha beaktat i princip alla 

GYF-faktorer (se bilaga A4-6) i utformningen av kvarteren så har de i Norra 

Djurgårdsstaden uppnått mycket högre procenttal i balanseringen än vad kvarteren i 

Hammarby Sjöstad har uppnått. Önskemålet från Stockholms stad (2010) om att 

balanseringen ska nå 60% uppnås endast i två utav de sex kvarteren som ingått i 

studien, dessa två är belägna i Norra Djurgårdsstaden. Inget kvarter i Hammarby 

Sjöstad har uppnått en godkänd balansering, se tabell 4. 

Tabell 4. Uppnått GYF-värde och balansering för de valda kvarteren i Norra Djurgårdsstaden jämfört med 
kvarteren i Hammarby Sjöstad. 

Kvarter GYF-värde Balansering Balansering Balansering 

Hammarby 
Sjöstad 

 Biologisk mångfald Sociala värden Klimatanpassning 

Maltet 0,74 37% 48% 44% 
Mältplåten 0,69 33% 44% 39% 

Kappseglingen 0,67 20% 41% 39% 
Norra 

Djurgårdsstaden 
    

Koppängen 0,81 90% 93% 89% 
Backåkra 2 0,71 87% 74% 72% 
Backåkra 1 0,69 67% 70% 56% 

För kvarteren i Norra Djurgårdsstaden så är det biologisk mångfald i balanseringen 

som ligger högst procentuellt jämfört mot att faktorer förknippade med biologisk 

mångfald i kvarteren i Hammarby Sjöstad uppnåddes minst. Alla tre kvarteren i 

Norra Djurgårdsstaden har gröna tak vilket endast ett kvarter i Hammarby Sjöstad 

har. I Norra Djurgårdsstaden har alla tre kvarteren flera fågelholkar samt grönska på 

väggarna, vilket saknas helt i kvarteren i Hammarby Sjöstad. Koppängen i Norra 

Djurgårdsstaden är det enda kvarteret som har valt att ha någon typ av vattenytor i 

antingen dammar, bäckar eller diken vilket gör att kvarteret tjänar flera poäng på 

grund av detta inom olika faktorer. Koppängen har uppnått det högsta värdet av alla 

Kvarter Biologiskt mångfald Sociala värden Klimatanpassning 

Maltet 37% 48% 44% 

Mältplåten 33% 44% 39% 

Kappseglingen 20% 41% 39% 
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sex kvarteren i studien. Det går också att utläsa ur beräkningarna (bilaga A1-6) att 

de utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad har tillsammans en mycket större area 

med djup växtbädd och att de helt saknar öppna hårdgjorda ytor. Även val av 

markbeläggning skiljer sig åt mellan stadsdelarna där Norra Djurgårdsstaden har mer 

öppna hårdgjorda ytor i form av singel och grus m.m medan Hammarby Sjöstad 

främst använt betong- eller stenplattor med fog vilket påverkat slutresultatet. 

Kvarteren som får representera Norra Djurgårdsstaden i denna studie har betydligt 

fler och större träd än de utvalda kvarteren i Hammarby Sjöstad, de utvalda 

kvarteren i Norra Djurgårdsstaden har till exempel tre till fem stycken ekar. I Norra 

Djurgårdsstaden så visade det sig, till skillnad mot Hammarby Sjöstad, att det 

kvarter med högsta GYF-värde inte var det kvarter med störst area, arean för 

kvarteren var däremot väldigt lika.  

4.2 Platsanalys 

Nedan följer resultat från platsanalyserna utförda i de tre utvalda kvarteren i 

Hammarby Sjöstad. Resultatet presenteras i en tabell för respektive kvarter, se 

tabell 5,6 och 7, samt mer utförligt i text. Bilder från platsanalysen går att finna i 

bilaga B. 

4.2.1 Kvarteret Maltet 

Figur 6. Bild över kvarteret Maltets innergård tagen under platsanalysen.  
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Tabell 5. Resultat av platsanalys för kvarteret Maltet. 

 

Kvarter Maltet har en tydlig rumslighet, innergården upplevs lagom stor för att 

skapa en ombonad känsla. Byggnaderna tillsammans med en pergola avgränsar 

rummet. Med hjälp av växtlighet av olika slag skapas flera rum i rummet men 

rummens funktioner är mindre tydliga. Maltet har höga häckar som komplement till 

träplank för avskärmning av uteplatserna vilket gav ett grönt och ombonat intryck 

och minskar insynen till bostäderna på bottenvåningarna. Höga träd minskar även 

insynen till de boende på våningsplanen belägna högre upp. Ett väldigt positivt inslag 

på Maltet var hur de hade löst cykelparkeringen genom att dels dölja tekniska 

nödvändigheter, i detta fall rökluckor, och cyklar med en pergola med sedumtak och 

klätterväxter vilket också gav ett väldigt ombonat och trevligt intryck. Pergolan 

bidrar även till att förstärka platsens identitet, då den snabbt väcker besökarens 

intresse och drar tills sig uppmärksamhet. Några statyer finns på platsen, vilka 

medverkar till platsskapande och hjälper besökaren att komma ihåg platsen.  

Kvarter Maltet har flera stora ljusa inbjudande entréer där det redan utifrån går att 

få en uppfattning om platsen. Kvarteret är även tillgänglighetsanpassat, inga kanter 

eller nivåskillnader finns på platsen som kan göra framkomlighetet svår. Maltet 

främjar sociala interaktioner genom att erbjuda många många sittplatser i olika 

former samt även sittgrupper. En tydlig knytpunkt finns, intill sandlådan vid en stor 

sittgrupp, se figur 6. Det finns dock få privata utrymmen på gården för att främja 

rekreation.Däremot har alla lägenheter rymliga balkonger eller uteplatser som 

avskärmas av höga häckar och plank. Maltet har goda förutsättningar för att kunna 

skapa sinnlig upplevelse genom att innergården har många estetiskt fina detaljer och 

mycket inslag av grönska.  

Egenskaper hos platsen Analys 

Rumslighet Tydlig rumslighet, ombonad känsla 

Trygghet Liten insyn  

Platsbildning Tydlig identitet 

Tillgänglighet Tillgänglighetsanpassade, inbjudande entréer 

Sociala interaktioner Goda förutsättningar 

Rekreation 
Sämre förutsättningar på innergården men 
avskärmade balkongen och uteplatser 

Sinnlig upplevelse Goda förutsättningar 

Naturpedagogik Goda förutsättningar 

Uppmuntrar till fysisk aktivitet Goda förutsättningar 

Klimat Trevligt klimat 
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Kvarter Maltet har till exempel mycket klätterväxter på olika ställen i kvarteret. Det 

finns möjligheter att integrera med kvarterets växtlighet genom bland annat 

odlingslådor samt flera frukt- och bärträd vilket bidrar till naturpedagogik. 

Kvarteret uppmuntrar till fysisk aktivitet genom sin stora gräsyta och många platser 

för fri och strukturerad lek. Det finns mycket inslag av träd och buskar som dämpar 

ljud och det går att finna både sol och skugga på platsen vilket skapar ett trevligt 

klimat.  

4.2.2 Kvarteret Mältplåten 

Figur 7. Bild över kvarteret Mältplåtens innergård tagen vid platsanalysen. 

Tabell 6. Resultat av platsanalys för kvarteret Mältplåten. 

Egenskaper hos platsen Analys 

Rumslighet Tydlig rumslighet 

Trygghet Liten insyn 

Platsbildning Svag identitet 

Tillgänglighet Tillgänglighetsanpassade, inbjudande entréer 

Sociala interaktioner Goda förutsättningar 

Rekreation Goda förutsättningar 

Sinnlig upplevelse Goda förutsättningar 

Naturpedagogik Goda förutsättningar 

Uppmuntrar till fysisk aktivitet Goda förutsättningar 

Klimat Trevligt klimat 
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Något som var tydligt på Mältplåten är att gården har haft två olika 

landskapsarkitekter då det var en tydlig uppdelning av hur mycket buskar och träd 

det fanns på de båda sidorna och hur arkitekterna har utnyttjat gårdarna för att skapa 

rumslighet och tänkt på platsbildningen. Då kvarteret känns uppdelat så minskar 

därmed kvarterets identitet. Identiteten blir inte lika stark för att halvorna har 

planerats var för sig vilket också kan märkas vid en vistelse på platsen. Det finns 

konstverk på platsen som bidrar till platsskapande men det räcker i det här fallet inte 

till att ge platsen en stark identitet. Mältplåten 2 hade tydliga rumsliga indelningar 

av buskar, träd och solitärer vilket skapade avskilda ytor från gården där det fanns 

plats för lek och rekreation. Här hade de även planterat höga solitärer som även 

fungerade som skydd för insyn till bostäderna, se figur 7. Mältplåten 1 utnyttjade sin 

del av innergården på ett helt annat sätt genom att ha större öppna ytor för lek och 

hade fler planteringsytor för växter, perenner och låga buskar skapade inte samma 

rumslighet.  

Överlag hade Mältplåten en tydlig rumslighet, flera olika rum på gården med olika 

funktioner. Bland annat ett rum för lek och ett för rekreation eller sociala 

integration. Samtidigt som innergården har flera rum så upplevdes den fortfarande 

luftig och stor. Innergårdens storlek bidrar också till att de boende med förster mot 

innergården inte kan se in till varandra då de boende inte kommer så nära inpå 

varandra. För de boende på bottenvåningen är häckar och andra insynsskydd 

uppsatta. Mältplåten är tillgänglighetsanpassad och har flera stora, ljusa, inbjudande 

entréer. Kvarteret har goda försuttsättningar för att kunna främja sociala 

interaktioner. Det finns bland annat många sittplatser i olika former i kvarteret samt 

även sittgrupper utplacerade i olika delar av kvarteret. Flera knytpunkter finns vid 

lekplatserna, vid de lite mer avskilda sittgrupperna i kvarterets ena hörn samt runt 

grillen och sittgruppen på innergårdens stora gräsplan. Vid de lite mer avskilda 

sittgrupperna i kvarterets ena hörn finns plats för lugn och ro, vilket är en ypperlig 

plats för rekreation.  

Mältplåten har mycket inslag av grönska och färgglada växter vilket kan skapa 

positiva sinnliga uppplevelser. Det är lätt att komma nära intill växterna samt lätt för 

barn att leka med hjälp av de växter som finns på platsen, till exempel gömma sig 

bland buskarna vid ena lekplatsen, vilket främjar naturpedagogik. Bärbuskar och 

fruktträd finns också på platsen och kan göra desamma. Platsen uppmuntrar till fysik 

aktivitet genom sin stora, jämna gräsyta utan hinder och genom sina lekvänliga, 

flexibla och inbjudande övriga ytor. Mältplåten har ett trevligt klimat, det finns 

mycket inslag av växter, bland annat höga solitärer på den ena halvan av gården och 

många träd på den andra halvan och det går att finna både sol och skugga på platsen. 
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4.2.3 Kvarteret Kappseglingen 

Figur 8. Bild över kvarteret Kappseglingens innergård tagen vid platsanalysen. 

Tabell 7. Resultat av platsanalys för kvarteret Kappseglingen. 

Kvarter Kappseglingen har en svag rumslighet och kvarteret upplevs litet då 

byggnaderna är höga och kommer nära inpå varandra och besökaren. De boende på 

bottenvåningen hade uteplatser med staket runt in mot gården, det upplevdes som 

att de måste ha stor insyn. Byggnaderna hade stora fönster och på grund av att 

innergården var liten och saknade grönska som kunde skymma en så var det lätt att 

känna sig iakttagen som besökare på platsen men insynen måste också vara stor in till 

de boende. Det var däremot lätt att överblicka gården vilket kan skapa trygghet. 

Egenskaper hos platsen Analys 

Rumslighet Svag rumslighet 

Trygghet Lätta att överblicka gården men stor insyn 

Platsbildning Svag identitet 

Tillgänglighet Tillgänglighetsanpassad, ej inbjudande 

Främjar sociala interaktioner Sämre förutsättningar 

Rekreationsplatser Sämre förutsättningar 

Sinnlig upplevelse Sämre förutsättningar 

Naturpedagogik Sämre förutsättningar 

Uppmuntrar till fysisk aktivitet Sämre förutsättningar 

Klimat Otrevligt klimat 
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Kvarteret har en svag identitet, det finns en staty på innergården men den förstärker 

i det här fallet inte platsen. Kvarteret saknar inbjudande entréer men i övrigt så var 

innergården lättillgängligt från den sydvästra sidan. Trappor fanns endast i norra 

delen av gården. Det finns många sittplatser på innergården men inga sittgrupper  

utan endast bänkar på rad. Två knytpunkter uppfattades, under pergolan och vid 

sandlådan, se figur 8. Kvarteret upplevs därför inte främja sociala interaktioner i den 

utsträckning som kvarteret bör. Då sittplatserna inte erbjuder ryggstöd så är de 

troligtvis inte komfortabla att sitta på under en längre tid, därmed anses inte platsen 

främja rekreation heller. Kvarteret gav inga positiva sinnliga upplevelser då 

kvarteret var färglöst, opersonligt och tråkigt. Det fanns ingen möjlighet till odling 

eller liknande och platsen saknade bärbuskar och fruktträd, vilket gör det svårt för 

platsen att bidra med naturpedagogik. Platsen är lekvänlig men saknar större gräsyta 

för bollspel el liknande. Platsen består till större del av betong och de 

betongklossarna som fungerar som sittplatser kan vara i vägen för andra aktiviteter, 

därmed uppmuntrar inte platsen till fysisk aktivitet. Innergården har många hårda 

ytor på och antalet växter är få, innergården saknar också skydd mot väder och vind 

vilket gör att klimatet på gården inte upplevs särskilt tillfredsställande. 

4.3 Intervju 

Nedan följer ett sammanfattande resultat av intervjuerna med Respondent A och B. 

Då ingen utav byggherrarna svarade på frågorna vi skickade ut upprepade gånger via 

mejl inkluderas inte deras åsikter kring arbetet med GYF i resultatet. Resultatet är 

indelat efter teman som framkom vid sammanställningen av intervjuerna. 

Intervjuerna kan ses i sin helhet i bilaga C. 

GYF i planprocessen 

Ett krav på GYF på kvartersmark är mest lämpligt att införa redan vid 

markanvisningen eller vid framtagningen av gestaltningsprogrammen, förklarar H. 

Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017), för att där måste byggherrarna 

då visa vad de har för vilja för att arbeta med ekosystemtjänsterna och vad de har för 

visioner för grönytefaktorerna. Ett krav på GYF för allmän platsmark skulle kunna 

införas ännu tidigare i planprocessen menar både N. Grunditz (personlig 

kommunikation, 26 maj 2017) och H. Jeppsson (perosnlig kommunikation, 10 maj 

2017), när stadsdelarna börjar planeras, alltså innan detaljplanen tas fram. N. 

Grunditz (personlig kommunikation, 26 maj 2017) förklarar att Stockholms stad får 

in pengar genom att sälja mark och det är för de pengarna som Stockholms stad sen 

bygger vägar och grönområden. På grund av detta så är det inte ovanligt att de 

offentliga miljöerna anläggs två år efter det att de boende har flyttat in. Det vore 

bättre, enligt N. Grunditz (personlig kommunikation, 26 maj 2017), att den 

allmänna platsmarken planerades först så att kvartersmarken kunde fungera som 
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komplement till den allmänna platsmarken. Det skulle uppskattas från 

byggherrarnas sida, menar H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017), 

att Stockholms stad fick ett krav att använda GYF för allmän platsmark. 

Byggherrarna har upplevt att det är orättvist när bara de har höga krav på sig 

gällande att skapa ekosystemtjänster och inte Stockholms stad själva i deras arbete 

med att planera de allmänna platserna så som gator, torg och parker. 

Det finns enligt H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) tillfällen då 

GYF-kvarter inte lämpar sig i planprocessen. I tidiga skeenden exempelvis, då 

verktyget är väldigt specifikt men även i gamla kulturområden där det finns höga 

kulturvärden som måste sparas. I sådana fall är det viktigare att arbeta med att 

bevara kulturmiljön än att bevara höga naturvärden då det finns ett lagkrav på det. 

GYF är inte heller anpassat för tillfälliga byggnader, där kan ett speciellt GYF behöva 

utvecklas. 

Utvärderingar av verktyget  

Det går enligt H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) att mäta om 

införandet av ett krav på grönytefaktor har bidragit till en förbättring av 

ekosystemtjänsterna. I miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden finns det krav 

på att uppföljningar ska utföras. Uppföljningar pågår, exempelvis 

pollinationsforskning genom CO/City där värdet på alla gröna ytor har lämnats in. 

Eftersom Kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden inte är byggt ännu har ingen 

utvärdering gjort där men när stadsdelen står klar så ska uppföljningar göras. 

Miljöförvaltningen har enligt N. Grunditz (personlig kommunikation, 26 maj 2017) 

i uppdrag att se till att det här följs upp. 

Positiva effekter av GYF-verktyget 

H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) tycker att vissa delar av GYF-

verktyget har fungerat väldigt bra, exempelvis har det bidragit till att växtbäddarna 

har blivit djupare och en viss dagvattenförsörjning säkerställs i de kvarter som har 

använt sig utav GYF jämfört med kvarter där det inte har funnits ett krav på att 

använda GYF. H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) tycker att 

införandet av GYF i planprocessen har lett till ett nytt sätt att bygga. Vissa kvaliteter 

som verktyget föreslår används dock sällan, exempelvis vattenspeglar och dammar. 

Faktorer kan slås ihop för att göra så att verktyget blir lättare att använda. 

Skötsel 

H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) förklarar att det har varit 

mycket diskussion angående skötselaspekten. Det går i nuläget inte att svara på hur 

länge exempelvis gröna tak och ängar kommer att klara sig, det är några av de 

faktorerna som det inte är så vanligt att fastighetsskötarna har jobbat med. Skötseln 
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kan bli dyrare i områden med ett krav på GYF än i områden utan ett krav. Det är 

också svårt enligt H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) att 

säkerställa att grönytefaktorerna bevaras. När tätskiktet behöver göras om och 

växtbädden behöver bytas ut om ett visst antal år så är det i nuläget inte säkert att 

bostadsrättsföreningarna kommer att återställa grönytefaktorerna igen. Det 

diskuteras kring att säkerställa grönytefaktorerna i detaljplanen efter att Norra 

Djurgårdsstaden är färdigbyggt för att säkerställa dessa i framtiden. H. Jeppsson 

(personlig kommunikation, 10 maj 2017) önskar att det inte hade byggts några 

parkeringar i bottenvåningen över huvud taget för miljöns skull. Separata 

parkeringshus, stora parkeringsytor eller en bra kollektivtrafik kan lösa 

parkeringsbehovet i stället, vilket hade varit mer miljövänligt. Bilen är ett stort 

problem för miljön på många sätt. 

Behov och utveckling av verktyget 

H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) tror att det behövs ett 

verktyg för att säkerställa de gröna och blå värdena i staden. Allting kretsar kring 

siffror i byggbranschen och utan att kunna visa tydliga siffror för beslutsfattare så är 

det svårt att argumentera för sin sak. H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 

maj 2017) anser att de mjuka värdena måste presenteras på ett mer tekniskt sätt 

med siffror för att kunna hävda sig i byggbranschen. Det mesta handlar också om 

pengar så det är inte ovanligt att byggherren tvingar ner det uppnådda GYF-värdet 

så att det ligger på samma nivå som den gräns som byggherren har blivit beordrad att 

uppnå, för att inte lägga ut mer pengar än vad som behövs för att nå ett godkänt 

GYF-värde. N. Grunditz (personlig kommunikation, 26 maj 2017) menar att genom 

verktyget så har frågan kring grönstruktur kommit upp på bordet och blivit viktigare 

än den var innan men uppföljningar måste så klart göras för att se om verktyget 

faktiskt bidrar till en högre ekologisk kvalitet med sammanhängande ekosystem och 

högre sociala värden. 
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5 Diskussion 

Slutresultatet av denna studie visade att alla kvarteren i Hammarby Sjöstad hade ett 

godkänt GYF-värde efter rekommendationen på 0,6 (Stockholms stad, 2015). 

Kvarteren hade dock en ojämn och låg balansering mellan de tre funktionerna 

biologisk mångfald, sociala värden och klimatanpassning. Jämfört med kvarteren i 

Norra Djurgårdsstaden skiljde sig GYF-värdet inte avsevärt mycket mellan 

stadsdelarna men där det fanns en betydande skillnad var i balanseringen. Detta 

beror till stor del på att den tekniska infrastrukturen, kretsloppsmodellen för vatten 

och avlopp, avfall och energi, skiljer sig mellan de båda stadsdelarna (Lundström et 

al., 2016). Detta gör det självklart att Hammarby Sjöstad inte kan uppnå en 

tillräckligt bra balansering. Kappseglingens avvikande låga resultat gällande 

balanseringen för biologisk mångfald kan delvis bero på att gården är väldigt liten i 

jämförelse med de andra. Storleken på Kappseglingen är väldigt begränsad vilket är 

på grund av placeringen på det gröna stråket på den allmänna platsmarken norr om 

kvarteret. Det gröna stråket har en lutning som gör att en del av kvarteren i 

området blivit väldigt små medan andra blivit väldigt stora. På grund av kvarterets 

ringa storlek är hela gården underbyggd med bjälklag vilket har en stor påverkan på 

resultatet. Under platsanalysen av Mältplåten och Maltet, som var väldigt lika till 

storlek och form, väckte frågor kring hur arkitekterna valt att lösa gårdsytorna på 

olika sätt. Mältplåten hade exempelvis betongplattor på uteplatserna medan Maltet 

hade trätrall som underlag vilket är bättre ur miljösynpunkt eftersom hårdgjorda 

ytor höjer temperaturen (Gunawardena et al., in press). GYF-värdet behöver 

däremot inte överensstämma med om gården eller platsen upplevs positivt eller 

negativt. 

Upplevelsen av gårdarna i Hammarby Sjöstad stämmer inte överens med det 

uppnådda GYF-värdet, vilket delvis kan förklaras av den låga balanseringen. Alla 

gårdar fick över 40% på funktionen sociala värden varav kravet enligt GYF är 60% 

(Stockholms stad, 2010). Kappseglingens resultat av beräkningen jämfört med 

resultatet av platsanalysen stämde inte bra överens då gården upplevdes kal och 

tråkig på grund av bristen av grönska på innergården. Resultatet av de andra två 

kvarteren i Hammarby Sjöstad visade också på att upplevelsen inte stämde överens 

med förväntningarna grundade på de beräkningar som gjorts. Analysen av de båda 

resultaten visade på att gårdarna upplevdes mer attraktiva än vad beräkningarna 

redogjorde för. N. Grunditz (personlig kommunikation, 26 maj 2017) menar att 

utvecklingen kring arbetet med ekosystemtjänster har skett från fel håll. Det som är 

viktigt för ekosystemtjänsterna är sammanhängande gröna stråk vilket åligger 

kommunens ansvar då det är omöjligt att uppnå med endast krav på GYF på 

kvartersmark. Som det ser ut idag tar kommunen inte något ansvar för 

ekosystemtjänsterna utan ger ansvaret till byggherrarna vilket innebär en väldigt 
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ojämn ansvarsfördelning. Resultatet visar även att verktyget har sina brister men att 

det är viktigt att kunna sätta siffror på mjuka värden i byggprocessen och att det 

därmed har ett värde (H. Jeppsson, personlig kommunikation, 10 maj 2017). Vidare 

anser H. Jeppsson (personlig kommunikation, 10 maj 2017) att GYF handlar om att 

ändra byggprocessen och sättet vi bygger på genom att skapa hållbara lösningar i 

form av materialval och konstruktion.  

Det insamlade datat innehåller osäkerheter som kan ha påverkat resultatet då det 

exempelvis inte är säkert att byggherrarna för kvarteren i Hammarby Sjöstad har 

utnyttjat detaljplanens begränsning av markens bebyggande till fullo när det kommer 

till underbyggnad av marken. Då Norra Djurgårdsstadens beräkningar endast är 

gjord på projekteringshandlingar utgick denna studie från dem även i Hammarby 

Sjöstad men med kompletteringar av andra handlingar och en observationsstudie. 

Detta då projekteringshandlingarna för Hammarby Sjöstad inte innehåller samma 

detaljerad information gällande GYF som de i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet är 

således grundat på de handlingar som finns, vilka redovisar begränsningarna i 

markutnyttjandet, och inte hur marken till slut har nyttjats. I och med detta skulle 

vissa av kvarteren kunna få en högre GYF-faktor om de inte har utnyttjat de 

bestämmelser som detaljplanen medger. Även urvalet av kvarteren samt personerna 

som intervjuades påverkar resultatet.  

Metoderna som användes i studien anses ha gett en tillräcklig bredd för att få ett 

resultat som går att generaliseras och därmed stärka validiteten och reliabiliteten av 

studien. Studien innefattar både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket bidrar 

med dels objektiva och subjektiva resultat. Denna typ av metodtriangulering stärker 

resultatet enligt David och Sutton (2016). Resultatet hade eventuellt varit starkare 

om fler kvarter ingick i studien samt om platsanalysen hade kunnat utföras på 

kvarteren i Norra Djurgårdsstaden. Den tabellen som skapades specifikt för studien 

och som användes vid platsanalysen stärker resultatet då den är särskilt anpassad för 

de mål och forskningsfrågor samt den inriktning som studien har. Platsanalysen är 

dock subjektiv och resultatet är helt grundat på observatörernas egna sinnen. 

Intervjuerna som gjordes visar dock enbart en sida av byggprocessen då inga 

byggherrar hade tid eller vilja att svara på frågor som hade kunnat ge ett bredare 

perspektiv av hur det är att arbeta med GYF.  

5.1 Urbana miljöer 

Jacobs (1961) såg städer som ett ekosystem där byggnader, gator och grannskap 

fungerade som en dynamisk organism över tid. En god byggd miljö ska uppmana till 

rörelse och interaktion och påverkar således både individens  välmående men bidrar 

även till samhället i stort då folkhälsan förbättras (Boverket, 2010). Då det under 

senare år skett en ökad inflyttning till städerna har stadsbyggnadsidealet ändrats 
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genom årtiondena för att möta den ökade befolkningens behov av bostad och plats i 

det offentliga rummet. Wirth (1938) hävdar att människors beteenden och 

relationerna mellan dem påverkas av antalet invånare i staden och att det även 

påverkar stadens karaktär. Platsanalysen visade på stora brister på kv. Kappseglingen 

när det kommer till gårdsmiljön. Även om det finns bra och tilltalande platser i den 

offentliga miljön kräver en tätare stad platser som känns privata för att inte skapa 

oönskade beteenden (Wirth, 1938). Ju större en stad är desto större blir 

anonymiteten för individen (Wirth, 1938), det är därför viktigt att skapa privata 

sfärer för de boende i staden där de kan skapa relationer till de boende och samtidigt 

ge plats för avkoppling och rekreation i kontrast till det annars så hektiska stadslivet 

(Grahn, 2005; Björk et al., 2008, Grahn & Ottosson, 2010).  

Grön planering kan bidra till att förstärka det offentliga rummet och bör integreras i 

skapandet av platsbildning i den urbana miljön (Cilliers, Timmermans, Van den 

Goorbergh & Siljkhuis, 2015). Cilliers et al. (2015) anser att grön planering både 

förstärker platsskapandet i det offentliga rummet och ger platsen en funktion 

samtidigt som det skapar en god miljökvalitet. Genom att introducera grön 

planering, såsom inslag av träd, gröna tak, grön graffiti, gröna zoner, gröna 

gångstråk med mera i den urbana miljön kan platsens egenskaper förstärkas och bli 

en permanent offentlig plats samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling av 

staden (Cilliers et al., 2015).  

Genom att inte bara skapa offentliga ytor som bidrar till social integration utan även 

fokusera på mer privata ytor för de som bor i samma kvarter kan det stärka de 

mindre ytliga relationerna mellan människor och därmed även skapa en känsla av 

gemenskap och samhörighet. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort att det 

bör finnas rum för rekreation (Grahn, 2005; Björk et al, 2008). Detta är lättare att 

skapa på gårdar som är större till ytan för att kunna tillfredsställa både behovet av 

rekreation och social interaktion. Resultatet av denna studie visar att storleken på 

gården påverkar gårdens rumslighet, platsskapande, rekreationsmöjligheter, sociala 

interaktioner och mängden grönska. En större gård kan erbjuda mer kvalitéer och 

karaktärer än en mindre gård men denna studie visar inte var den gränsen går. 

Resultatet av studien visar på att det går att åstadkomma både sociala och rekreativa 

ytor på ett kvarter som totalt är 6950 kvm stort och att det inte går att skapa dessa 

ytor på ett kvarter som är totalt 4330 kvm stort. För att stärka resultatet bör vidare 

studier undersöka fler gårdar av liknande storlekar för att det ska gå att göra en 

generalisering av resultatet.  

5.2 Ekosystemtjänster och Grönytefaktor  

Ekosystemtjänster påverkar människan, både samhällsekonomiskt (Costanza et al., 

1997) samt psykiskt och fysiskt (Wirth, 1938; Bolund & Hunhammar, 1999; 
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Ohrström, 2004; Babisch et al., 2005; Colding et al., 2013) och är även viktiga för 

en stads resiliens och dämpar effekterna av en förhöjd global temperatur 

(Gunawardena et al., in press). Detta innebär att om ekosystemtjänster beaktas i 

samhällsutvecklingsfrågor stärks den hållbara utvecklingen inom de tre aspekterna: 

ekonomi, ekologi och sociala värden. Funktionalismens framfart mellan 1965-1975 

bevarade mycket av naturen men skapade inga människovänliga boendemiljöer 

(Rådberg, 2014) vilket vi får se effekten av idag. Folkhälsan och stressrelaterade 

sjukdomar ökar i de större städerna varpå det är viktigt att skapa stads- och 

bostadsmiljöer som bidrar till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan (Grahn, 

2005; Björk et al., 2008). Att aktivt arbeta för att stärka ekosystemtjänster i urbana 

områden är därmed av yttersta vikt för att nå en mer hållbar framtid både för den 

urbana naturen och för människorna som bor i staden. 

Grundidén med GYF-verktyget var att skapa ett verktyg som kvantitativt kan 

utvärdera ekosystemtjänster i urbana områden (Keane et al., 2014). På så sätt är det 

ett lyckat verktyg då det sätter siffror och värden på viktiga faktorer som bidrar till 

olika ekosystemtjänsters överlevnad. GYF-verktyget är avsett för att bevara 

ekosystemtjänsterna i ett område (Keane et al., 2014) men detta måste ske på ett 

mer överskådligt perspektiv genom sammanhängande gröna stråk igenom områden 

(N. Grunditz, personlig kommunikation, 26 maj 2017). Spridningskorridorer 

mellan viktiga gröna och blå områden stärker det ekologiska samspelet (Persson & 

Smith, 2014) och kan endast skapas genom ett överskådligt perspektiv vilket bör 

säkerställas i ett tidigt skede i planprocessen vilket GYF-verktyget ännu inte hanterar 

(N. Grunditz, personlig kommunikation, 26 maj 2017).  

Den bakomliggande teorin för verktyget visar på att det finns ett stort behov av att 

föra in värdet av ekosystemtjänster i planeringen (Costanza et al., 1997; Daily et al., 

1997; Bolund & Hunhammar, 1999; SOU 2013:68; Prop. 2000/01:130). Genom 

att kvantifiera värdet på de olika ekosystemtjänsterna blir de lättare att följa upp och 

därmed enklare att uppnå de uppsatta målen (Jeppson, 2017). En del av faktorerna 

som ingår i verktyget känns dock orimligt att ha på varje kvarter, exempelvis 

vattenspeglar och fontäner. Dessa faktorer är mer fördelaktigt att ha på den 

allmänna platsmarken istället vilket även fördelar ansvaret jämnare mellan 

kommunen och byggherren. Under beräkningen av kvarteren i Hammarby Sjöstad 

var det även svårt att tolka vissa kriterier för att en faktor skulle få räknas vilket gör 

verktyget osäkert beroende på vem det är som gör beräkningarna. Uträkningen är 

även väldigt tidskrävande, både att implementera hos användaren samt själva 

beräkningen av GYF då det är lätt att missa en del ytor. Det kan exempelvis vara 

ytor som består av en delfaktor och som är uppdelad av två eller fler tilläggsfaktorer, 

exempelvis underbyggd markgrönska uppdelad av perenner och flerskiktad 

markgrönska. Grönytefaktor värnar dock om alla aspekter inom hållbar utveckling 

genom sina tre funktioner biologisk mångfald, sociala värden och klimatanpassning 
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(Keane et al., 2014; Bokalders & Block, 2014) och lyfter därmed upp värdet av en 

bra stadsmiljö.  

5.3 Kommunens roll i att nå hållbar utveckling 

Enligt Bratman (1997) är det grundläggande värdet för demokrati medborgarnas roll 

i utformningen och genomförandet av planer och därmed hur en stads karaktär 

växer fram. Hur en stad utvecklas styrs därmed av de ledande politikerna i 

kommunen som är tvungna att förhålla sig till de styrande dokument och 

förordningar som finns. En stads utveckling kan således skifta över tid beroende på 

hur och om politiken ändrats under åren. Stockholms stad har länge satsat på att 

skapa en hållbar stadsutvecklingsprofil i och med byggandet av Hammarby Sjöstad 

och Norra Djurgårdsstaden. Rådberg (2014) och Lundevall (2015) menar på att det 

krävs beteendeförändringar hos medborgarna för att nå hållbar utveckling då 

ökningen av växthusgaser är kopplat till ett hushålls ekonomiresurser. Lindén (2007) 

sammanfattar fyra viktiga planeringsstrategier kopplade till de sociala dimensionerna 

av hållbar samhällsplanering varav en är kopplad till beteendeskapande insatser i ett 

tidigt skede i området. Möjligheterna för de boende att bland annat göra bra val 

gällande resor till och från arbetet måste vara färdigställt redan vid inflyttningsfasen 

av de första boende i kvarteret. Det vill säga att det initialt måste finnas bra 

cykelvägar genom samt till och från området samt att det från början ska finnas en 

fungerande kollektivtrafik (Lindén, 2007). På så vis ges bättre förutsättningar till att 

skapa beteenden som är mer hållbara för vår miljö.  

Denna studie visar på att kommunen kan ta ett större ansvar än vad den gör idag, 

dels genom att ta ett större ansvar för ekosystemtjänster på allmän platsmark men 

även genom vissa bestämmelser på detaljplan. Kommunerna kan därmed komma att 

behöva stöd och riktlinjer från de högre instanserna genom vertikal integration för 

att möjliggöra en minskning av utsläppen och därmed bygga en mer hållbar stad 

(Fitzgerald & Lenhart, 2016). Detta skulle exempelvis kunna göras genom vissa 

tillägg i PBL och MB gällande förtätning av urbana områden som reglerar 

underbyggd markanvändning och beläggningsmaterial, exempelvis använda trätrall 

på uteplatser samt grus eller singel istället för betongplattor med fog. Viljan att 

inkludera ekosystemtjänster i planeringen finns idag från högsta instans (Prop. 

2000/01:130) men det tar lång tid att implementera det hos yrkesverksamma och 

därmed i planprocessen (H. Jeppsson, personlig kommunikation, 10 maj 2017). 

Även Bolund och Hunhammar (1999) anser att det är viktigt att det finns kunskap av 

ekosystemtjänster samt att de har ett stort värde hos planerare och politiska 

beslutstagare i kommunen. Det krävs även en mer utbredd horisontell integration 

mellan kommunerna (Fitzgerald & Lenhart, 2016) i Stockholms län så att de 

tillsammans kan arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur de ska arbeta med 

klimatfrågor inom stadsutveckling så att fler kommuner kan bidra till en mer hållbar 
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framtid. De kommuner som är mer framstående gällande frågor kring hållbar 

utveckling måste sprida den kunskapen till omkringliggande kommuner samtidigt 

som viljan att nätverka på det sättet måste finnas hos båda parter. 
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6 Slutsats 

Vi har i och med denna studie försökt att redogöra för hur viktigt det är med att 

beakta ekosystemtjänster i planprocessen i arbetet med att nå hållbar utveckling. 

Nedan redovisas svaren på de forskningsfrågor som har motiverat arbetet med denna 

studie: A) Hur hög är grönytefaktorn i Hammarby Sjöstad jämfört med Norra 

Djurgårdsstaden? GYF-värdet skiljer sig inte mellan de valda stadsdelarna avsevärt 

mycket. Koppängen i Norra Djurgårdsstaden hade det högsta värdet och Maltet i 

Hammarby Sjöstad hade det näst högsta. Däremot är balanseringen väldigt låg i 

Hammarby Sjöstad till skillnad mot kvarteren i Norra Djurgårdsstaden. B) Hur är 

upplevelsen av kvarteren jämfört med dess uppnådda GYF-värde i Hammarby Sjöstad? 

Kappseglingen hade dåligt resultat på platsanalysen jämfört med den uppnådda 

balanseringen för sociala värden medan de andra två kvarteren upplevdes väldigt 

positiva och borde ha fått en högre balansering än vad resultatet visar. C) Vad finns 

det för utvecklingspotential kring arbetet med GYF-verktyget för att bevara ekosystemtjänster i 

urbana områden? Studien visar på, vilket beskrivs närmare i diskussionsdelen, att det 

finns utvecklingspotential kring arbetet med att bevara och stärka ekosystemtjänster 

i urbana områden, bland annat genom att planera den allmänna platsmarken först. 

Grönytefaktor är ett initialt bra verktyg för att lyfta upp frågor kring 

ekosystemtjänster men på sikt handlar det om att bygga och planera annorlunda än 

vad vi gör idag. Denna studie har därför tagit fram de kriterier som bör beaktas i 

planeringen av kvarter i täta områden. Nedanstående kriterier svarar därmed dels på 

forskningsfråga c samt den övergripande frågan som genomsyras av studiens titel Hur 

kan ekosystemtjänster säkerställas i urbana områden?. Dessa kriterier är: 

• Den vertikala och horisontella integrationen måste stärkas genom bättre 

samordning över kommungränserna samt mellan kommuner, medborgare 

och beslutsfattare. 

• Den allmänna platsmarken bör utformas först och bör fungera som en 

riktlinje för utformningen av kvartersmarken. 

• Initiativ som bidrar till mer hållbara livsstilar och beteendeförändring hos de 

boende, så som bilpooler, lånecyklar, bra cykelvägar samt 

kollektivtrafikförsörjning, bör vara integrerade i samband med inflyttningen 

till området. 

• Ett kvarter bör vara 7000 kvm stort inklusive byggnader och innergård samt 

ej vara ett slutet kvarter då mindre spridningsvägar för djur och växter 

behövs, som komplement till spridningsvägarna som bör finnas på den 

allmänna platsmarken, för att främja ekosystemtjänster i kvarteret och i 

stadsdelen. Detta kan säkerställas i detaljplan. 
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• Kvarterets tak bör vara beklätt med sedumtak eller solceller. Gröna tak kan 

idag säkerställas i detaljplan genom 4 kap. 16 § PBL. Solceller som alternativ 

takbeklädnad bör även integreras i GYF-verktyget, även om det inte bidrar 

med någon ekosystemtjänst så minskar de växthusgaserna vilket ger en 

positiv effekt på miljön. Detta kan säkerställas i detaljplan genom nya 

bestämmelser. 

• Hälften av innergårdens yta bör ej vara underbyggd och ha en växtbädd på 

bjälklag. Växtbädden ska ha ett djup på minst 800mm. Detta kan säkerställas 

i detaljplan genom en begränsning av markens utnyttjande. 

• Markbeläggningen på gården bör vara genomsläpplig, det vill säga med 

permeabelt material så som singel, grus och gräs. Hårdgjorda samt 

halvöppna hårdgjorda ytor bör vara placerade på kvarterets utsida. 

• En innergård ska innehålla plats för både rekreation och sociala ytor. Rum 

och plats för detta bör med fördel skapas med hjälp av växter samt 

gemensamma bänkar och bord. En större gräsbelagd yta bör även finnas på 

gården då det främjar den sociala leken men bör främst säkerställas på den 

allmänna platsmarken. 

• Det bör finnas ätbar frukt och bär på buskar och träd samt plats för 

odlingsytor i form av pallkragar eller växthus för att stimulera 

konnektiviteten till naturen samt bidra med närodlade grödor. 

• Cykelparkering och rökluckor kan med fördel lösas med pergolor med 

sedumtak samt klätterväxter för att skapa en mer rekreativ plats då det tar 

bort negativt intryck från hårdgjorda ytor. 

 

Vidare studier inom ämnet skulle kunna undersöka ett annat stadsbyggnadsideal, 

exempelvis kvarter i en stadsdel som byggdes på 40-talet för att se hur hög 

Grönytefaktorn är där. Detta skulle även kunna ge ett bra riktvärde för GYF. Är 0,6 

en bra siffra att ha som krav eller eller går det att höja ytterligare? Även en 

platsanalys i de berörda kvarteren i Norra Djurgårdsstaden bör göras för att se hur 

bra GYF är för de sociala värdena i ett område där GYF varit implementerat i 

planprocessen. 
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Bilaga C 

I denna bilaga redovisas intervjuerna med de båda respondenterna i sin helhet. 

Frågorna är markerade i fet stil och varierar mellan respondenterna då intervjuerna 

är semi-strukturerade. 

Intervju med Nils Grunditz 2017-05-26 

Vad har du haft för roll i arbetet med GYF-verktyget? 

Svar: Jag började jobba på Östermalms stadsdelsförvaltning under hösten 2010, då 

hade Stockholms stad precis antagit miljöprogrammet som ska styra arbetet med 

Norra Djurgårdsstaden. Där ingick bland annat att man skulle fokusera på hållbara 

livsstilar och beteenden, de mjuka värdena. Målet var att skapa förutsättningar för 

de som flyttar in till Norra Djurgårdsstaden att vara mer hållbara genom att påverka 

utformningen och så vidare. Det blev upp till Östermalms stadsdelsförvaltning att 

arbeta med den biten. Exploateringskontoret, trafikkontoret och stadskontoret hade 

inte jobbat med den typen av frågor tidigare. Den rollen landade alltså på 

stadsdelsförvaltningen, så då började jag där och ingick samtidigt i en 

projektorganisation som arbetade med Norra Djurgårdsstaden. I organisationen 

ingick och samarbetade människor från alla relevanta förvaltningar och kontor i 

Stockholms stad. I arbetet ingick det också att jobba med grönska och grönstruktur 

och då jobbade jag framför allt med Christina Wikberger på Miljöförvaltningen, hon 

är en av de som var med och utvecklade grönytefaktorn från början. Vi startade ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt som heter C/O City för att vidareutveckla 

verktyget. Grönytefaktor för allmän platsmark togs fram inom detta projekt och vi 

genomförde bland annat konnektivitetsanalyser med hjälp av KTH. Eftersom 

grönstrukturen har viktiga sociala funktioner så jag blev inblandad även i det arbetet, 

eftersom jag arbetar med de sociala frågorna och livsstilsfrågor. 

Varför fanns det ett behov att ta fram detta GYF-verktyg? 

Svar: Stockholms stad ville få mer högkvalitativa grönytor i Norra Djurgårdsstaden 

eftersom man visste att det skulle vara ganska höga exploateringskrav och mindre 

grönytor. När man bygger nytt nu så finns det vanligtvis inte ekonomi till att göra 

stora sammanhängande grönområden som går att se i de gamla stadsdelarna. Jag bor 

ju i Bagarmossen och här finns det grönska lite överallt men man gör ju inte så 

längre för att det går inte att få ekonomi till det. Stockholms stad säljer marken till 

byggherrar och byggherrarna måste bygga tillräckligt mycket lägenheter för att gå 

runt. Stockholms stad ville då se till att de grönytor som tillkommer blir bättre än 

om de låter byggherrarna arbeta som de brukar. Därmed började Stockholms stad 

kräva i markanvisningsavtal att byggherrarna skulle efterfölja en grönytefaktor. 

Samtidigt ville Stockholms stad se till att det finns en viss frihet i arbetet. Den 
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landskapsarkitekt som en byggherre anlitade skulle ändå ha möjlighet och frihet att 

arbeta fram någonting som de ändå kunde vara nöjda med. Om 

landskapsarkitekterna följde det här systemet så var tanken att det skulle bli högre 

kvalitet än vad det blev annars utan hjälp av verktyget. 

Varför tänkte man att det inte räckte med strategin man hade haft i 

Hammarby Sjöstad och kände sig tvungna att ta fram någonting nytt? 

Svar: Tanken kring konnektivitet ingick i grönytefaktorn, på ett sätt som det inte 

hade gjorts tidigare. Om vissa nyckelarter blev högre viktade, som till exempel ek, 

så skulle dessa få mycket mer poäng för att de är värdefulla i det hela ekosystemet 

också. Eftersom nationalstadsparken bara är ett stenkast från Norra Djurgårdsstaden 

så skulle nyckelarterna kunna bidra till större biologisk mångfald i stort. Sen håller 

jag med om att om man skulle försöka koppla samman innergårdarna med 

omliggande landskapet så måste man förmodligen behöva detaljstyra ännu mer. 

Tanken var att GYF för allmän platsmark och GYF kvartersmark skulle komplettera 

varandra på ett sätt som skulle skapade ännu mer mervärde än de enskilda delarna 

var för sig. Tillsammans så skulle GYF allmän platsmark och GYF kvartersmark 

bidra till att öka konnektiviteten och de sociala värdena. 

Vid vilket steg i planprocessen är det mest lämpligt att införa ett krav 

på GYF? 

Svar: Som planprocessen ser ut nu så det första som görs är att Stockholms stad 

säljer mark till byggherrar som sen planerar vart byggnader och gårdar ska vara. Det 

sista som görs är att de offentliga miljöerna kommer på plats och egentligen vore det 

kanske bra om GYF för kvartersmark skulle komma in senare i processen. Detta för 

att man ska veta hur de offentliga grönområdena är utformade och att man skulle 

komplettera det med kvartersmarken. Stockholms stad får in pengar genom att sälja 

mark och det är för de pengarna som Stockholms stad sen bygger vägar och 

grönområden. Staffan Lorentz på stadsbyggnadskontoret är projektchef och ansvarig 

för Norra Djurgårdsstaden. Det viktigaste uppdraget som han har är att Norra 

Djurgårdsstaden inte går back utan det ska gå plus minus noll. Det får inte kosta 

skattebetalarna några pengar, utan allting som kostar pengar ska betalas genom det 

som kommer in från markförsäljningen.  Det hade varit bättre om man skulle kunna 

börja i andra änden men nu när pengarna som behövs för vägar och parker inte finns 

förrän man har sålt marken så blir det svårare att rucka på den strukturen. Jag tror 

att det skulle vara bra om man kunde använda GYF för kvartersmark senare så att 

man kan se så att den kan passa in i landskapet. Det är ju olika etapper i Norra 

Djurgårdsstaden och det är tidigt i planprocessen någorlunda bestämt i princip var 

grönytorna kommer att kunna vara någonstans när en kvartersstruktur är framtagen. 

Det är återigen att man börjar med att byggherrarna får tillgång till sin mark och då 

skulle jag tycka att det är då när man har den grönstrukturen ungefär klar som man 
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jobbar med GYF för allmän platsmark för att det är utifrån den kvarters-strukturen 

som det då kan gå att bygga upp bästa möjliga grönstruktur runt om. Jag tror att 

GYF allmän platsmark kommer in för sent i dagsläget. Människorna hinner flytta in 

och sen anläggs de offentliga miljöerna ungefär två år senare. 

Hur kan vi mäta att införandet av ett krav på grönytefaktor har bidragit 

till en förbättring av ekosystemtjänsterna? 

Svar: En del utvärderingar har gjorts från Stockholms stad, och det stod också i 

miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden att man ska följa upp effekterna men 

problemet är att man måste vänta ett antal år innan grönstrukturen har växt till sig 

eller tagit stryk som man kan se om den har nån effekt eller inte. Det är ju 

fortfarande en ganska teoretisk plan, det har gått så kort tid än men jag vet att 

Miljöförvaltningen har i uppdrag att se till att det här följs upp på ett eller annat sätt. 

Precis det som ni gör nu, ni hittar brister och ni hittar saker som är positiva med 

verktyget. Stockholms stad skulle behöva studenter som kan göra utvärderingar av 

verktyget så att de får in lite forskningsperspektiv på GYF-verktyget och så att de 

hela tiden försöker uppdatera verktyget. Det finns en risk att man blir lite nöjd men 

det går ju hela tiden att vidareutveckla. 

Hur tror du att verktyget kan utvecklas och hur vill du se att GYF 

används i framtiden? 

Svar: Om det bara får någorlunda effekt så tycker jag att GYF-verktyget ger en bra 

balans mellan att det ger en viss frihet och att den ändå försöker ställa kvalitativa 

krav. Det är inte bara ett krav på mängden grönyta utav även vad den kan innehålla, 

olika kvalitéer. Genom verktyget har man lyckades få upp frågan kring grönstruktur 

på bordet som man inte hade fått innan. Byggherrarna och deras landskapsarkitekter 

har tyckt att det har varit väldigt roligt att arbeta med verktyget, de tyckte att det 

var spännande och de har ju inte brytt sig om de här frågorna innan. Att man tar 

fram något som är tillräckligt konkret och tillräckligt tydligt för att någon som inte 

är insatt i frågan ska förstår och jobba med den typen av frågor, ger en mer 

långsiktigt effekt av verktyget. Nu finns det grönytefaktorer för nästan alla nya 

projekt i Stockholms stad. Jag tycker ändå att det är viktigt att se att det har blivit så 

men som du säger så måste ju faktiskt verktyget också leda till att det blir högre 

ekologisk kvalitet, att det blir någonting på riktigt, att det bidrar till att det blir en 

mer sammanhängande ekosystem och att det bidrar till högre sociala värden. Så det 

är det att man måste utvärdera och följa upp hela tiden, så att man vet att det leder 

åt rätt håll. Jag kan tycka att tack vare grönytefaktorn så händer det mer och frågan 

har blivit viktigare än den var innan. Jag ser det som positivt, det kan vara svårt att få 

till förändringen på en gång. Så att det beror ju på hur man vill se på saken. Det är 

viktigt att det har hänt även om det inte är ett fullständigt verktyg.  
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Intervju med Helena Jeppsson 2017-05-10 

Varför fanns det ett behov att ta fram detta GYF-verktyg? 

Svar: Jag kan inte hela den historien men inspiration kom från Tyskland och Bo01 

och sedan ville man testa det här i Stockholm också. Stockholms stad har en 

tradition av att driva innovationsarbete för mer hållbara städer. Det är i Norra 

Djurgårdsstaden som de har börjat använda det. Tidigare stadsdelar med tydliga 

hållbara stadsdels visioner är exempelvis Hammarby Sjöstad. 

Varför ansåg Stockholm att det inte räckte med strategin som de hade 

haft i Hammarby Sjöstad? Fattades det någonting som GYF-verktyget 

skulle kunna uppfylla? 

Svar: Jag tror det kan vara bra att prata med någon på staden om det här också, vad 

de tänkte när det här började men jag tror att man ville ha ett verktyg som blev lite 

tydligare och som de kunde styra med lite tydligare. I GYF:en har man gått igenom 

alla grön- och blåfaktorerna väldigt noggrant och valt de faktorer som man ansett 

vara viktigast. I Hammarby Sjöstad var det inte lika uppstyrt så jag tror att det man 

hoppades med GYF Kvarter var att det skulle kunna ge ännu fler miljövinster. I det 

arbete är Norra Djurgårdsstaden en testbädd i som utvärderas och utvecklas. Det är 

många detaljplaner som inte görs med GYF Kvarter i Stockholm idag men man 

hoppas ju att använda sig av GYF på kvartersmark i alla detaljplaner framöver. På 

Årstafältet har de använt GYF på kvartersmark också och det är många andra städer 

som har valt att använda GYF då man vill kunna styra byggen bygga mer hållbart. 

Utan verktyg för det kan det annars bli en svår styrning och otydligt resultat.  

Varför behövs det just ett verktyg för det?  

Svar: Byggherrarna har ofta inte egna strategier och vilja att bygga hållbart. De har 

inte heller stadens långsiktiga hållbarhetmål. Det kan pratas om hållbarhet i material 

och teknik men diskussionen kommer ofta inte längre än så och byggarna själva får 

bestämma. Stora frågor som hur vi i framtiden ska undvika översvämningar, undvika 

värmestress i staden och att det ska finnas gröna miljöer för människor glöms ofta 

bort. För att få in även lösningar för sådana problem måste kravet komma utifrån. 

Finns det tillfällen då detta verktyg (GYF-kvarter) inte lämpar sig i 

planprocessen? 

Svar: Den är lite svår i tidiga skeenden. Den är väldigt specifik. Men det är därför vi 

jobbar med GYF-allmän platsmark som ska bli lite mer ett planeringsverktyg. Där 

försöker vi även som om det ska gå att få in det strategiska tänket för GYF kvarter.  
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GYF på kvartersmark är svår att fungera i gamla kulturområden. Det är vissa bitar 

som har lyfts ur den i Norra Djurgårdsstaden och det är exempelvis de gamla 

gasverksbyggnaderna.  

Varför är det ett problem? 

Svar: Ja till exempel kan det vara fasader där man inte får ha grönska och det kanske 

är hård markbeläggning som ska sparas för att behålla en viss karaktär. Kraven för 

kulturmiljön måste prioriteras i sådana projekt framför kraven för naturen. 

Tillfälliga byggnader är också svåra att ha med GYF-kvarter i. Då kan man behöva 

göra en Special GYF.  

Vid vilket steg i planprocessen är det mest lämpligt att införa ett krav 

på GYF? 

Svar: Vid markanvisningen. För Norra Djurgårdsstaden gäller att visioner för 

grönytefaktorerna är tydliga redan när man lämnar in förslag för markanvisningarna.  

När är det tänkt att GYF Allmän Platsmark ska tas in i planprocessen? 

Svar: Det är ännu tidigare. Det är redan man planerar för stadsdelarna, så det är 

innan detaljplan. När man kommer till markanvisningen så finns det ju redan en 

detaljplan. Så det är i tidiga utredningar, program, programhandlingar, 

detaljplaneprogram och fördjupade översiktsplaner. Översiktsplaner är lite svårt, 

där får man jobba med ekosystemtjänster väldigt översiktligt.  

Så kan man använda verktyget i ett regionalt perspektiv också?  

Svar: Det blir för stort, där jobbar man inte med ekosystemtjänster på samma sätt, 

utan mycket mer strategiskt. Men när man jobbar med att ta fram en stadsdel så 

funkar det.  

Hur kan vi mäta att införandet av ett krav på grönytefaktor har bidragit 

till en förbättring av ekosystemtjänsterna? 

Svar: Det görs en del forskning inom C/O City bland annat, sen så är det en massa 

andra uppföljningar som jag inte har koll på. Inom C/O City har 

pollinationsforskare följt upp de pollinationsytor som planerats bland annat.  

Hitintills ser det lovande ut men projektet är inte färdigbyggt än.  

Ekosystemtjänster känns svårt att mäta, exempelvis de kulturella 

ekosystemtjänsterna kanske är lite för subjektiva eftersom en plats 

kanske upplevs på ett sätt för en individ och på ett annat sätt för en 

annan individ?  
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Svar: när det gäller kulturmiljö så finns det väldigt tydliga klassningssystem för hur 

man klassar hur pass värdefulla kulturmiljöerna är. Så det är väl det man vill komma 

till här också men naturvärdesinventeringar gör ju också klassningar av naturvärden, 

av den biologiska mångfalden blir det ju då. Man försöker få in alla värden från det in 

i GYFen så att det ska ge en tydlig bedömning. 

Bara för att ett område har fått ett högt GYF-värde och en bra 

balansering så behöver det ju egentligen inte betyda att det finns bra 

ekosystemtjänster när det väl är byggt? 

Svar: Det ska ju följas upp några år efter det har byggts också (så långt har man dock 

inte kommit än så får vi vänta och se helt enkelt). Just nu har vi i Norra 

Djurgårdstaden på att ta fram skötselhandlingar med efterlevnadsdokument som ska 

styra det resultatet åt rätt håll.  

Hur är tanken att man ska räkna på GYF kvartersmark när det gäller 

vissa av faktorerna? Till exempel ett träd som planteras när ett kvarter 

byggs och har vid planteringstillfället en mindre stamomkrets än 16 cm, 

kan idag ha en stamomkrets som är det dubbla från när 

projekteringshandlingarna togs fram vilket idag ger ett högre värde. 

Hur är tanken att det ska lösas enligt GYF, att det ska finnas på plats när 

bygget är klart?  

Svar: Ja det ger ju högre poäng ju större växterna är från början. Det vet är ju också 

att ju mindre växter de sätter dit ju större är risken att de blir vandaliserade eller att 

de dör av torka när de etableras. Det är ju fler svårigheter med små växter än med 

de stora.  

Så tanken är alltså, om jag förstår dig rätt, att man ska plantera redan 

stora träd som varit planterade i några år? 

Svar: Ja färdigetablerade träd. Ju snabbare det står färdigt desto fler 

ekosystemtjänster blir det på direkten och ju större chans är att de får stå kvar där 

också.  

Hur är det tänkt kring GYF och gröna väggar? Är det samma princip 

som gäller där? 

Svar: Ja de ska försöka växa naturligt upp för en vägg. Det står ju i GYF på 

kvartersmark att det ska vara klart täckt inom 5 eller 10 år, att det ska nå en viss 

höjd inom en viss tidsrymd. Så det får inte vara de klätterväxter som växer väldigt 

långsamt, det får inte vara fel klätterväxter eller för glest med klätterväxter så att de 

inte kommer att ta sig.  
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Hur tror du att verktyget kan utvecklas och hur vill du se att GYF på 

kvartersmark används i framtiden? 

Svar: Jag tycker att vissa delar av GYF-kvarter har funkat väldigt bra, till exempel att 

få till djupare växtbäddar som också ger bra dagvattenfördröjning. Sedan är det ju 

vissa kvalitéer som knappt används som till exempel vattenspel och dammar.  

Kan man ersätta dem med något annat för att se till de blå värdena? 

Svar: Ja, eller också kan man kanske trycka ihop vissa av värdena, att försöka göra 

verktyget mer enkelt. Samtidigt har arkitekterna hittat på en del nya grejer som inte 

fanns med så då får man ju försöka bedöma om. Det var någon som hittade på en 

regnvattentunna bland annat, det fanns inte från början. En annan arkitekt hittade på 

en bänk fylld med trädflis där insekter kunde leva. De som jobbar med GYF hittar 

lösningar som inte finns i GYF:en från början. Då får man värdera om och fundera 

på målet med varje faktor och se vilken faktor det passar in i. Sen är det frågan om 

skötsel som det har varit väldigt mycket diskussion omkring för vissa faktorer som 

gröna takträdgårdar och ängar som man inte vet hur de kommer att klara sig utan 

rätt avancerad skötsel. Entreprenörerna är ju vana att jobba med gräsmattor och träd 

och inte ängar och gröna tak. Så skötselaspekten riskerar att bli dyr för vissa 

faktorer. Tiden utvisa vad som är lättskött och inte, det vet man ju inte nu för det 

kan komma att krävas en kunskapshöjning på skötselentreprenadsidan. Hur man ska 

säkerställa att grönytefaktorerna bevaras, det är också svårt. Sen behövs det en 

allmän omarbetning av vissa faktorer så att de blir mer lättförståeliga och enklare 

och så, småpill. 

GYF Allmän Platsmark är ju något som har växt fram efter att man 

skulle använda GYF på kvartersmark. Var det en strategi från början när 

man tog fram GYF-kvartersmark eller har det behovet vuxit fram under 

tiden och varför har det vuxit fram? 

Svar: Det behovet har ju främst kommit från miljökontoret och Stockholms stad och 

de satte igång C/O City. Det för att Stockholm stad hade miljömål som skulle 

uppfyllas och de såg att om man jobbade med ekosystemtjänster så skulle man kunna 

uppfylla målen på ett tydligt sätt. Och utifrån det har man fått ut bland annat GYF-

allmän platsmark för att säkerställa ekosystemtjänsterna i staden.  

Tycker du att verktyget är ett bra inslag i stadsplanering?  

Svar: GYF-kvarter är utvecklat och testat. Jag tycker att det funkar bra, det är 

många kommuner som hoppar på det nu när de ska bygga nya kvarter. Sen får man 

väl se om det leder till ett nytt sätt att bygga. Man ser till att det blir djupa bäddar på 

gårdarna. Man ser till att det är en viss dagvattenfördröjning osv och kanske kan man 

styra de bitarna på nått annat sätt senare så att inte allting behöver vara i GYFen. Det 
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får man se lite hur byggandet med GYF ser ut. Men det är ju tydligt att djupa bäddar 

och dagvattenfördröjning har blivit väldigt viktigt. Och att det är grönt med mycket 

träd och så. Det är ju väldigt välkommet av byggarna att staden ser till att ha GYF. 

De blev ju väldigt glada av att höra att även staden ska börja ha GYF för allmän plats. 

De tycker att det är orättvist att bara de ska ha sådana höga krav på sig och inte 

staden själva.  

Vad tycker du personligen om verktyget? 

Svar: Jag tror det behövs ett verktyg för att styra grönt, det är så väldigt mycket 

siffror i byggbranschen. Alla andra system som exempelvis el, klimat, husväggar och 

material, allting har standarder och siffror på sig. Man kan räkna på allting. Vi som 

jobbar med grönplanering, landskapsarkitekter, vi vet ju hur man kan få det fint och 

grönt men det är ju inget argument mot de som jobbar med siffror. Så man måste ha 

siffror som argument mot det andra. Man måste passa in i det här tekniska. Så jag 

tycker att det är bra att de mjuka värdena har siffror på sig för då är det lättare att få 

in det i byggprocessen annars syns det inte att värda något. Det har ju visat sig  att 

även när man jobbar med GYF kvarter så tvingas de ner GYF-talen ner till 

miniminivå. Vissa av byggarna har gjort så, att om de har för höga tal så tvingar de 

landskapsarkitekterna att ta bort ekosystemtjänster till dess att de har nått ner till 

den gräns som de har blivit beordrade att klara.  

Hur skulle man kunna motivera dem att inte göra det? 

Svar: Man får höja GYF-talet. För så gör de på alla fronter, för byggnader så finns 

det ju system som sunda hus och byggvarubedömningen och där jobbar med ju också 

med siffror på massa olika material för att komma fram till hur bra miljömässig 

byggnad man bygger egentligen. Men där finns ju inte utemiljön med på nått sätt. 

Där får man inte byta ut material ur den listan, de är grön, gul och rödlistade. Då får 

de inte byta en gul mot en röd. De får inte sänka det som de har sagt. Så det är 

samma sak här, de försöker ju göra allting billigare hela tiden så de försöker hitta 

billiga material så man behöver hela tiden följa upp vilka material som byts ut. Så 

samma tvingade krav måste man ställa i GYF:en också. Det är för att passa in i resten 

av byggprocessen.  

Tidigare nämnde du framtida problem om när växtbädden måste bytas 

ut, skulle du kunna utveckla den tanken? 

Svar: Det är ju ett problem hur man ska få de här bostadsrättsföreningarna att 

återställa alla faktorer den dagen tätskikten renoveras. Man kan ju släpa iväg träden 

och sätta tillbaka dem igen. Man kanske ser på utemiljön på ett helt annat sätt då än 

nu eller inte har ekonomiska medel att återställa det som det var. Förhoppningsvis 

värderar man ekosystemtjänster högre om 30 år. Det är svårt att säga. Det finns ju 

tätskikt som håller väldigt länge så det beror ju på hur bra byggarna har gjort. Det 
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finns exempel på tätskikt som hållit i 100 år. Det kanske går att göra bättre tätskikt 

som inte behöver bytas ut, då kan man ju få de här gårdarna att hålla längre. Om vi 

slutar göra gårdar på tätskikt ovanpå garage skulle det vara enklare att säkerställa 

dem. I Rosendal i Uppsala jobbar de med GYF också, och där har de inga 

parkeringar i botten, utan bara riktiga gårdar med kontakt med marken. 

Hur har de löst parkeringsfrågan då? 

Svar: Ja då får man ha separata parkeringshus, eller stora parkeringsytor i sådana fall. 

Men man ska ju försöka se till att de här stadsdelarna har så mycket kollektivtrafik 

som möjligt. I Hammarby Sjöstad har man ju fått dit tvärbanan och i norra 

Djurgårdsstaden försöker man ju också få dit spårväg. Så hur det funkar med trafik 

och så är ju väldigt viktigt för att folk ska välja bort bilen. Sen kanske man kan lägga 

det här parkeringshuset vid sidan av i en egen byggnad. Gör ju så att man frigörs alla 

gårdarna och då behöver vi inte renovera dem i samma utsträckning. Men det är ju 

inte de som har tänkt på miljön som har bestämt att det ska vara parkeringar i botten 

utan det är ju andra planeringsförutsättningar som styr det. Exakt varför förstår jag 

inte men bilen är väldigt central i planeringen. Bilen gör att det blir oekologiska 

städer på många olika sätt. Det är knepigt. I Hammarby Sjöstad har man  lånebilar, 

bilpool för de boende i större utsträckning. Man måste jobba väldigt mycket med 

hur man reser, då blir det mer ekosystemtjänster. På 40-50 talet så byggdes funkis-

stadsdelar, jättefina, tror inte folk hade så många bilar som de har idag. Det fanns 

inga parkeringshus, bara garage ibland och lite parkeringar ute på gatan men jag tror 

inte att folk hade bil i samma utsträckning som nu. Bilismen har ökat. I dessa 

områden är mycket natur bevarat mellan lamellhusen. Jag tror de har höga GYF-tal, 

mycket natur kvar och mycket födröjs i naturen vatten.  

 

 

 


