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Förord 
 
I och med detta examensarbete avslutas våra tre år av studier på 

Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har skrivit vårat 

examensarbete med en inriktning mot samhällsplanering och uppsatsen innefattar 

15hp. 

Bakgrunden till vår inriktning i detta examensarbete bottnar i vårat intresse och 

nyfikenhet för hur våra ekosystem fungerar samt hur viktiga dessa är för vårat 

samhälle. Genom vår tid på programmet och med det kurser vi läst har denna 

inriktning på examensarbetet utvecklats successivt under våran studietid.   

Vi vill tacka Anders Brandt som har varit vår handledare under detta examensarbete. 

Anders har bidragit med ett brinnande engagemang med värdefulla råd, tips och stöd 

under dessa 10 veckor. Vidare vill vi tack Mattias Bovin och Johan Colding med sitt 

deltagande i denna studie. 

Slutligen vill vi tacka alla inblandade i Samhällsplanerarprogrammet som gjort vår 

studietid på högskolan både lärorik och rolig.    

  

Gävle, Juni 2018 

Tim Eriksson & David Jansson 
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Sammanfattning 

Bevarande av ekosystem överlag men i synnerhet i urbana miljöer är en viktig 

faktor för att främja människors hälsa, eftersom de bidrar med 

ekosystemtjänster (EST). EST är de funktioner ekosystem har som på något 

vis förbättrar miljön för oss människor. Urbaniseringen, som det senaste 

århundrandet ökat dramatiskt ser inte ut att avta. Det är också urbaniseringen 

som är den drivande kraften för markanvändningsförändringar, vilket är det 

största hotet mot de urbana EST. Att planera rätt bebyggelse på rätt plats är 

därför av största vikt om utbudet och produktionen av de urbana EST inte ska 

minska eller försvinna. Kunskap om vilka tjänster som produceras, var de 

produceras samt i vilken omfattning de produceras kan underlätta för 

planerare och beslutsfattare att fatta bättre och mer välgrundade beslut. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken kapacitet en stadsdel med 

blandad bebyggelse och markanvändning har att producera de fyra mest 

karterade reglerande EST. Målet var att analysera, värdera och kartera 

utbudet av tjänsterna: temperaturreglering, luftrening, flödesreglering och 

vattenrening. Studien är en fallstudie av stadsdelen Bomhus i Gävle där vi med 

fjärranalys av satellitbilder och GIS identifierade vilka marktäcken fanns i 

området. Marktäckena tilldelades sedan ett värde utifrån hur mycket de 

bidrog till varje tjänst. Värdena baserades dels på befintlig forskning och 

litteratur och dels på kunskapen från två tillfrågade experter inom området. 

Resultatet visar att Bomhus har en hög kapacitet att producera de undersökta 

tjänsterna, speciellt tjänsterna temperaturreglering och luftrening. Till stor 

del beror det på att Bomhus har stora ytor av de högt värderade 

marktäckesklasserna barrskog, vatten och lövskog. Barrskog som visade sig 

vara den näst största klassen och täckte ca 20% av studieområdet var även den 

klass som fick högst värde. Våtmark som var den klart minsta klassen men som 

fick näst högst värde tillsammans med vatten ansågs därför som extra känslig 

och bör skyddas vid exploatering. Öppen mark med vegetation som däremot 

var den största klassen samtidigt som den erhöll det lägsta värdet ansågs därför 

som mest lämplig för exploatering.  

 

Nyckelord: ekosystemtjänster, urbanisering, GIS, fjärranalys, marktäcke. 
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Abstract 

Preserving of ecosystems generally but more specifically ecosystems in urban 

environments is an important factor with regards to human health. Because 

ecosystems provide us with ecosystem services (ESS). ESS are the functions 

ecosystems have that in any way improves the environment for humans. 

Urbanization which over the last decade has increased rapidly, does not seem 

to decrease. It is also urbanization that is the driving force of land use changes, 

which is the biggest threat to urban ESS. Planning the right type of 

development at the right location is crucial to ensure that the supply and 

production of urban ESS will not decrease or be lost. Knowledge of which 

services that are produced, were they are produced and to what extent they 

are produces could facilitate for planners and decision makers to make better 

and more informed decisions.  

The aim with this study was to examine what capacity a district with mixed 

housing and land use has to produce the four most commonly mapped 

regulating ESS. The goal was to analyse, evaluate and map the supply of the 

regulating services: temperature regulation, air purification, water regulation 

and water purification. The study is a case study of Bomhus, Gävle where we 

with remote sensing of satellite images identified the different land covers in 

the study area. Each land cover where assigned a value based on how much 

they contributed to each service. The values were partly based on previous 

research and partly on the knowledge of two experts in the field of study.  

The results show that Bomhus has a high capacity to produce the examined 

services, especially temperature regulation and air purification. This is mostly 

because Bomhus has large areas of the highly valuated land covers, coniferous 

forest, water and deciduous forest. Coniferous forest which were the second 

biggest land cover class covering almost 20% of the study area were also the 

land cover that got the highest value. Wetlands which was the smallest land 

cover class and got the second highest value along with water is therefore, 

considered to be most vulnerable land cover and should be protected from 

exploitation. Open land with vegetation however, that was the biggest land 

cover class and received the lowest value was considered to be most suitable 

for exploitation.   

 

Keywords: ecosystem services, urbanization, GIS, remote sensing, land cover. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Parker och grönytor i den urbana miljön har både ekologiska och mänskliga värden 

eftersom de bidrar med ett flertal ekosystemtjänster (EST). EST omfattar alla de 

fördelar som vi människor får från ekosystem och bidrar därför till människors 

välmående (Andersson-Sköld et al., 2018). Enligt Larondelle, Haase, och Kabisch 

(2014) påverkar de t.ex. lokalklimatet genom både temperaturreglering och 

luftrening. De bidrar enligt Andersson-Sköld et al. (2018) även genom 

flödesreglering till minskade översvämningsrisker. I takt med att urbaniseringen och 

förtätningen av våra städer ökar riskerar utbudet av parker och grönytor i den 

urbana miljön att minska. Detta gör att alla parker och grönområden, även små och 

till synes obetydliga, kommer att spela en viktig roll för att skapa en hållbar 

stadsmiljö i framtiden (Nordh, Hartig, Hagerhall, & Fry, 2009). Det ställer stora 

krav på stadsplaneringen i stort och planeringen av markanvändning i synnerhet. Att 

veta vilka områden som producerar EST, hur mycket och vad de bidrar med är 

avgörande för att bibehålla och stärka städernas EST produktion.  

Den ökade urbaniseringen har under det senaste århundradet varit en drivande 

faktor i förändringen av vår miljö, framförallt den urbana miljön (Nikodinoska, 

Paletto, Pastorella, Granvik, & Franzese, 2017). Förändringar i markanvändningen 

är en av de faktorer som påverkar produktionen och utbudet EST i städerna mest 

(Andersson-Sköld et al., 2018; Elmqvist et al., 2013). Att förstå vilka effekter som 

urbaniseringen har på EST kan således innebära viktig vägledning i planeringen av 

markanvändning och därav skyddet av de urbana EST (Sun, Crittenden, Li, Lu, & 

Dou, 2018).  

Forskningen om EST har sedan konceptet introducerades för omkring 40 år sedan 

gjort stora framsteg (Kremer, Hamstead, & McPhearson, 2016). Den allt större 

kunskapsbanken visar dock att utbudet och produktionen av EST inte går att 

tillgodose utan att se till den rumsliga kontext som de existerar i (Kremer, 

Andersson, McPhearson, & Elmqvist, 2015). Det är även viktigt att synliggöra 

sambandet mellan naturen och människors välbefinnande (Bovin, Barthel, & 

Lidbrink, 2017). Att ta fram nya och förbättrade metoder för att analysera, värdera 

och kartera tjänsterna är nödvändigt för att förstå och säkra utbudet och 

produktionen av EST (Kremer et al., 2015). 

Vikten av att planera hållbart och säkerställa den biologiska mångfalden belyses både 

på internationell och nationell nivå. 1992 undertecknades ett beslut av Förenta 

Nationerna att införa en konvention om biologisk mångfald (CDB) vars syfte var 

bevarande och hållbart nyttjande av biologiska resurser (Naturvårdsverket, 2017). 

Förenta Nationerna tog 2015 även fram 17 globala mål för en hållbar utveckling, 



 

 
2 

varav åtminstone sex (3, 6, 11, 13, 14, 15) har en direkt koppling till EST. I Sverige 

togs i regeringen proposition (1997/98:145) 15 miljökvalitetsmål fram och de 

kompletterades år 2005 med ytterligare ett mål. 

1.2 Syfte och mål 

Gävle är en stad som växer, under 2017 passerade Gävle 100 000 invånare och gick 

från att vara en stor småstad till en liten storstad (Gävle kommun, u.å.). En 

förutsättning för att en stad ska kunna växa är att nya bostäder byggs för att täcka det 

ökade behovet. Precis som Nordh et al. (2009) hävdar så är risken stor att konflikter 

om byggbar mark uppstår mellan grönytor och nya bostäder. Detta gäller även i 

Gävle eftersom det är bostadsbrist samtidigt som staden växer. Kunskap om vilka 

ekosystemtjänster som produceras och var de produceras är viktig för beslutsfattare 

att ha tillgång till när beslut om lokalisering av nya bostäder ska fattas. 

Syftet med studien är därför att undersöka vilka områden i en stadsdel med blandad 

bebyggelse och markanvändning som har kapacitet att producera EST, samt vilken 

kapacitet olika marktäcken har att bidra. Målet är att analysera, värdera och kartera 

kapaciteten hos utvalda reglerande EST i denna stadsdel. Med sådan kunskap kan 

viktiga områden ur ett ekosystemperspektiv skyddas mot exploatering, likväl som 

att mindre viktiga områden kan förbättras eller kan anses lämpliga för exploatering.  

Den studerade stadsdelen är Bomhus i Gävle och studien kommer att omfatta 

reglerande EST. Eftersom försörjande tjänster främst finns utanför den urbana 

miljön valdes dessa bort. De kulturella tjänsterna är svåra att definiera och således 

svåra att mäta, därför valdes även de bort. Urvalet av vilka reglerande EST som 

skulle användas har skett genom att välja de fyra vanligast förekommande tjänsterna i 

tidigare studier av svenska kommuner. Dessa fyra är: temperaturreglering, 

luftrening, vattenrening och flödesreglering. Urvalet baserades på Bovin et als 

(2017) rapport där de 10 mest analyserade tjänsterna listas.  

1.3 Frågeställningar 

a)  Hur ser utbudet ut av de fyra mest karterade reglerande ekosystemtjänsterna ut i en stadsdel 

med blandad bebyggelse och markanvändning? 

b)  Vilka områden i en stadsdel med blandad bebyggelse och markanvändning är mest/minst 

känsliga vid exploatering utifrån ett ekosystemperspektiv av nya bostäder/bostadsområden? 
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1.4 Studieområde 

För denna studie har stadsdelen Bomhus i Gävle valts (figur 1). Bomhus valdes tack 

vare dess geografiska närhet samt eftersom en av författarna till denna studie är 

bosatt i stadsdelen och besitter god lokalkännedom. Bomhus ligger i sydöstra Gävle 

utmed kusten och är Gävles största stadsdel som täcker ca 2446 ha. Bomhus har 11 

448 invånare (Gävle kommun, 2017). Gavlegårdarna (2017) redogör att det finns 

fastigheter som sträcker sig från 1700-talet och framåt. Dagens stadsdel börjande ta 

form i och med att Korsnäs sågverk togs i drift 1899 i Kastet, Bomhus. Arbetarna 

kom från Värmland och Dalarna och bosatte sig i det nya bostadsområdet som 

sågverket hade uppfört i Kastet (Lindstedt, Järvby, & Holmgren, 1983). 

Expansionen av Korsnäs sågverk har fört utvecklingen framåt i stadsdelen som 

kontinuerligt har ökat i storlek fram till 50-talet. Ytterligare utbyggnad skedde i 

södra delen på 70–80-talet (Gävle kommun, 2017). I dagsläget består Bomhus av en 

blandad bostadsbebyggelse med villor, radhus och lägenhetshus (Gävle kommun, 

2010). 

 

Figur 1. Karta över Bomhus och omkringliggande område. Studieområdet är inringat med röd linje. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

Bomhus är en stadsdel med en skiftande natur med bland annat skogsområden, 

åkermark, närhet till vatten och blandad bebyggelse. Lindstedt et al. (1983) redogör 

hur skogen i stadelen innehåller kärr, myrar och kuperad terräng. Den huvudsakliga 

vegetationen är lika som övriga Gästrikland. Trädsorter som återfinns är bland annat 

ädellövträd, ask, ek och lönn.   
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Gävle kommun har i sin översiktsplan 2025 pekat ut ett antal tilltänkta områden för 

nya bostäder i Bomhus. Totalt är det 10 stycken nya bostadsområden med upp till 

635 stycken nya bostäder. De 10 områdena täcker totalt en yta av ca 56 ha (Gävle 

kommun, 2009). Ett av dessa områden är Östra Storhagen som stod klar med 11 

byggklara tomter 2012. Samtliga tomter är i dagsläget bebyggda. Av kommunens 

utpekade områden är det endast Östra Storhagen som har en detaljplan (Gävle 

kommun, 2010).  

Gävle kommun (2009) har i Översiktsplan 2025 påvisat viktiga grönområden inom 

Bomhus. Kommunen pekar bland annat ut (figur 2):  

- Rudsjön och Kastsjön som är viktiga fågellokaler med en riklig vegetation i 
vattnet 

- Björsjön som har en artrik omgivning med vidsträckt sumpmark och en 
fuktig lövskog 

- Sikviksskogen som karakteriseras av berghällar, artrik miljö och våtmarker. 
- Björsjöhöjden som är rik på björkar och sårläka 
- Timmerrännan som är en ränna som användes för att transportera timmer 

från Dalälven i Uppland till Bomhus. Kring rännan är det ett viktigt 
skogsområde för biologisk mångfald. 

 

 

Figur 2. Viktiga grönområden utpekade av Gävle kommun i Översiktsplan Gävle stad 2025. Kartografiskt 
material ©Lantmäteriet. 
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2 Teori 

Urbana EST erbjuder många ekologiska och sociala tjänster som stadens invånare 

drar nytta av (Andersson-Sköld et al., 2018). Urbana EST är inte bara nödvändiga 

för att bidra till bättre hälsa och ökat välmående för stadens invånare, de är även 

centrala för att skapa en hållbar framtid (Kremer et al., 2015). Den ständiga 

ökningen av både antal och storleken på städer samt den ökade efterfrågan på energi 

och andra resurser ökar trycket på våra ekosystem (Elmqvist et al., 2013). I 

efterföljande teoriavsnitt beskrivs begreppet EST samt vilken nytta vi människor 

faktiskt har av dem. Därefter förklaras de olika typerna av EST utifrån befintlig 

litteratur. Även om fokus för denna studie inte omfattar de stödjande, försörjande 

och kulturella är det viktigt att beskriva dem för att öka förståelsen för betydelsen av 

EST. Slutligen beskrivs de hot som finns mot produktionen av urbana EST samt en 

genomgång av liknande studier som har karterat och värderat urbana EST. 

2.1 Ekosystemtjänster 

EST är enligt Naturvårdsverket (2018) definition, de funktioner ekosystem har som 

förbättrar miljön eller är av nytta för oss människor på något vis. Det kan innefatta 

allt från koldioxidlagring som t.ex. Mexia et al. (2018) och Larondelle, Haase, och 

Kabisch (2014) har studerat, till hur skog höjer fastighetspriser som Escobedo, 

Adams, och Timilsina (2015) undersökte i sin studie. Begreppet EST är ett 

antropocentriskt begrepp (figur 3) som innebär att tjänsterna värderas utifrån ett 

nyttoperspektiv för människor (Bovin et al., 2017). 

 

Figur 3. Illustration av begreppet EST som visar att det måste finnas en efterfrågan från människor samtidigt 
som det finns ett ekosystem som kan möta efterfrågan. Baserad på Pedersen, Johansson, & Weisner (2017) 

Eftersom människor behöver vatten, mat, ren luft, och skydd från väder och vind 

m.m., som samtliga är tjänster, är EST en grundläggande förutsättning för 

människors välmående (Millennium Ecosystem Assesment (MEA), 2005a). Alla 

människor, även om de inte tänker på det eller ens märker det har dagligen nytta av 

de tjänster som naturen ger oss.  
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EST delas vanligtvis in i fyra kategorier beroende på vilken typ av tjänst de 

tillhandahåller (Elmqvist et al., 2013). Dessa kategorier är enligt MEA (2003): 

stödjande, försörjande, reglerande och kulturella. Elmqvist et al. (2013) menar att 

EST kan finnas både på lokal nivå men även på en global nivå. Ett exempel på lokal 

nivå kan vara ett träd som kastar en skugga som kan innebära skydd från solen för 

människor eller djur. På en global nivå kan det istället handla om klimatreglering 

genom t.ex. havsströmmar eller vindar (Elmqvist et al., 2013). 

När uttrycket introducerades fungerade det mer som ett teoretiskt ramverk. Idag är 

EST ett verktyg för att underlätta beslutsprocessen för beslutsfattare (Kremer et al., 

2016). Enligt Kremer et al. (2015) är det dock viktigt att forskningen fortsätter att 

göra stora och snabba framsteg i att analysera och värdera EST för att garantera 

flödet av ekosystem i stadsmiljön även i framtiden. För att åstadkomma detta menar 

Kremer et al. (2015) att nya metoder och förhållningssätt för att mäta och värdera 

EST i stadsmiljön är nödvändigt för att ytterligare skjuta fram forskningsfronten.  

Eftersom ekosystem enligt Elmqvist et al. (2013) ser olika ut och har olika 

förutsättningar ser även de tjänster som de producerar olika ut. Detsamma gäller 

även för människorna som nyttjar tjänsterna. EST på landsbygden som är speciellt 

viktiga kan vara vattenreglering eller jordmånsbildning medan luftrening, 

bullerdämpning eller temperaturreglering är viktiga urbana EST (Elmqvist et al., 

2013). Det ekologiska värdet av grönområden och parker i den urbana miljön har 

enligt Mexia et al. (2018) länge underskattats på grund av dess begränsade storlek 

och onaturliga utformning. MEA (2005b) menar dock att ekosystem i urbana och 

semiurbana områden kan ha ett särskilt stort utbud av EST, varav de flesta är 

kopplade till grönområden och parker. 

Urbaniseringen har dock inte enbart negativa konsekvenser. En studie i USA visar 

att människor som bor i städer i många fall konsumerar mindre energi per person än 

vad de som bor på landsbygden gör (Elmqvist et al., 2013). De som bor i staden 

tenderar även att äta mindre fläsk och nötkött än de som bor på landsbygden, vilket 

innebär att invånare i städer faktiskt kan ha mindre koldioxidutsläpp per person än 

de på landsbygden (Elmqvist et al., 2013). Eftersom städer alltid kommer att finnas 

och urbaniseringen inte ser ut att avta måste beslutsfattare och planerare försöka att 

hitta lösningar på de problem som följer med urbaniseringen (Elmqvist et al., 2013) 

2.1.1 Stödjande EST  

De stödjande tjänsterna är den intermediära fasen som möjliggör att precisera de 

andra ekosystemtjänsterna (Bastian, 2013). Keane et al. (2014) och McGranahan, 

G. och Marcotullio, P. (2005) förklarar att de stödjande EST är grunden som 

möjliggör att de reglerande, försörjande och kulturella tjänsterna produceras. 

Stödjande EST åsidosätts många gånger i studier och redovisningar av EST eftersom 
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människor enligt McGranahan, G. och Marcotullio, P. (2005) inte har direkt nytta 

av dem. Keane et al. (2014) menar att ”Biologisk mångfald, livsmiljöer eller ekologiska samband är 

inte tjänster i sig, men utan dem kan många av de växt- och djurarter som levererar reglerande eller kulturella 

tjänster inte överleva.” (s.14).  

Skogsstyrelsen (2017) och McGranahan, G. och Marcotullio, P. (2005) påpekar att 

de stödjande tjänsterna har en inverkan på människor över längre tid, som till 

exempel fotosyntesen och biologisk mångfald vilka även klassas som de mest vitala 

för att jordens ekosystem ska fungera. Fotosyntesen är den process som producerar 

syre, vilket är grunden för mycket av livet på jorden (McGranahan, G. & 

Marcotullio, P., 2005). Biologisk mångfald är all den variation som finns i naturen 

bland levande organismer (Sveriges lantbruksuniversitet, 2017). Enligt Europeiska 

miljöbyrån (2017) är biologisk mångfald av vikt för människor eftersom den bidrar 

till tjänster som stärker både samhälle och ekonomin. Vidare uttrycks hur den 

biologiska mångfalden har minskat den senaste tiden och att det för med sig 

konsekvenser för både människan och naturen. Orsaker till denna nedgång är bland 

annat en överexploatering av vattendrag, utsläpp, markanvändningsförändringar och 

förändringar som sker i klimatet internationellt (Europeiska miljöbyrån, 2017).   

Förändringar som sker i stödjande EST mäts inte av samma anledning som de inte 

studeras så ofta, d.v.s. eftersom människor inte har direkt nytta av dem 

(McGranahan, G. & Marcotullio, P., 2005). Minskad produktion av de stödjande 

tjänsterna innebär dock även att de reglerande, försörjande och kulturella tjänsterna 

producerar mindre. En minskad produktion av de andra tjänsterna är således ett 

tecken på en degradering av de stödjande ekosystemtjänsterna. Enligt McGranahan, 

G. och Marcotullio, P. (2005). uppstår ofta både positiva och negativa 

synergieffekter mellan de olika tjänsterna. 

2.1.2 Reglerande EST 

Naturens kapacitet att reglera olika ekosystemtjänster som kan förbättra den miljö vi 

lever i återfinns i de reglerande ekosystemtjänsterna (Keane et al., 2014). Keane et 

al. (2014) exemplifierar reglerande EST som naturens möjlighet att: rena luft, 

dämpa buller, freda mot kraftigt väder, rena vatten, anpassa klimatet och 

pollinering. 

Luftföroreningar i städer är ett problem på global skala. I takt med urbaniseringen 

och en ökande användning av fossilbränsledrivna färdmedel har de fört med sig 

sämre luftkvalitet och sämre hälsa (Gulia, Shiva Nagendra, Khare, & Khanna, 2015). 

Forouzanfar et al. (2015) redovisar att luftföroreningar orsakar att 5,5 miljoner 

människor dör varje år och Brauer et al. (2015) menar att hälften av dessa dör i de 

ekonomiskt expanderande länderna Kina och Indien. Skogsområden i urbana miljöer 

är viktiga för luftrening och bidrar till ekosystemtjänster (Manes et al., 2016).  



 

 
8 

En urban skog innefattar vegetation som finns inom staden, t.ex. gräsmattor, 

buskage och träd. Alla dessa är med och bidrar med olika ekosystemtjänster (Baró et 

al., 2014). Exempel på dessa kan vara reglering av klimatet, reglerande av buller 

och reglering av temperaturen i staden. Fokus i dagens forskning ligger nu på den 

urbana skogens signifikans när det kommer till reglering av föroreningar i luften och 

minskning av växthusgaser (Baró et al., 2014).  

Nowak, Hirabayashi, Bodine och Greenfield (2014) förklarar att träd tar bort 

luftföroreningar i luften, främst genom upptag via bladens klyvöppningar, även om 

vissa gaser avlägsnas av växtytan. Det är koldioxiden som genom fotosyntesen gör 

att vegetation växer. Hur mycket koldioxid en specifik växt kan bearbeta beror på 

ett flertal faktorer. Ett ungefärligt mått på ett träd är att det på ett år kan bearbeta 

0,1 ton koldioxid (Boverket, 2017a).  

Tideström (2012) beskriver att ca 20 % av alla svenskar varje dag blir utsatta för 

buller i sina hem och att buller därmed bidrar till att människor känner stress och 

löper en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Buller från trafik i städer är en 

utmaning för samhället och i takt med en kontinuerlig utbyggnad av vägnätet har 

dessa problem ökat (Ow & Ghosh, 2017). Enligt Ow och Ghosh (2017) kan 

vegetation minska buller där omfattningen av bullerdämpningen beror på 

vegetationens egenskaper. Vidare betonar författarna att den upplevda 

bullerdämpningen med hjälp av vegetation kan uppfattas högre för människor än vad 

den egentligen är (Ow & Ghosh, 2017). 

Grönytor i urbana miljöer har en påtaglig funktion när det kommer till reglering och 

rening av vatten (Yang, Zhang, Li, & Wu, 2015). MEA (2003) förklarar att 

marktäcket är av signifikans när det kommer till dess förmåga att reglera vatten 

genom bland annat fördröjning och minskning av utbredningen av en översvämning. 

Detta sker främst genom upptagning av nederbörd i form av infiltration både i mark 

och löv samt markens förmåga att binda vatten (Yang et al., 2015). Vidare utvecklar 

Yang et al. (2015) att utöver grönområdens möjlighet att reglera vatten kan de på 

ett produktivt sätt rena vatten från föroreningar i regn och i ytavrinning. Detta sker 

genom adsorption, interception och absorption (Yang et al., 2015).    

Urbanisering för även med sig att städerna blir allt varmare. Den främsta orsaken är 

att städernas utvidgning bidrar till allt mer hårdgjorda ytor och mindre vegetation 

(Villalobos-Jimenez & Hassall, 2017). Vegetation har en temperaturreglerande 

egenskap, dels genom skuggning men också genom avdunstning (Säumel, Weber, & 

Kowarik, 2016). Trädens förmåga att reglera temperaturen är betydande i urbana 

miljöer (Leuzinger, Vogt, & Körner, 2010). Ekologigruppen (2015) förklarar att 

fler lager av vegetation på stora ytor är de förutsättningar som bidrar mest till 

parkbris. Parkbris sker enligt Borlänge kommun (2018) vilket innebär att luft från 

kallare områden letar sig in mot staden och ersätter varma luften stiger (figur 4). 
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Figur 4. Illustration som visar kyleffekten som skapas genom parkbris. Baserad på Ekologigruppen (2015). 

Leuzinger et al. (2010) har genom sin studie kommit fram till att hur mycket ett 

träds avkylande effekt är för omkringliggande miljö beror på typen av träd och 

vilken lövtemperatur den specifika trädsorten har. Genom skuggning reducerar 

vegetationen mängden solstrålar som når marken. Chen et al. (2015) har i sin studie 

kommit fram till att om Melbournes affärsdistrikt skulle bytas ut mot planterade 

parker och förorter med mer grönska skulle temperaturen kunna sänkas med cirka 

0,5–2 °C. 

2.1.3 Kulturella EST 

EST som verkar i och omkring staden är på grund av urbaniseringen av signifikans 

för stadens invånare (Wangai, Burkhard, Kruse, & Müller, 2017). De kulturella 

ekosystemtjänsterna är de som främst passar in i städer sett till människan 

välbefinnande (Hållbar Stad, 2012). Att kulturella ekosystemtjänster är betydande 

för hur vi människor mår är ett erkänt faktum (Ridding et al., 2018). Boverket 

(2017b) definierar kulturella ekosystemtjänster som ”alla typer av immateriella funktioner 

som naturen tillhandahåller” (s.1).  

De finns en svårighet att definiera tjänsten och alla ekosystemtjänster kan ha en 

aspekt av de kulturella tjänsterna (Haines-Young & Potschin, 2012). Dilemmat är 

att värdera hur mycket de kulturella ekosystemtjänsterna bidrar till människans 

välbehag (Wangai et al., 2017). Pedersen, Johansson, och Weisner (2017) redogör 

att utgångspunkten är ekosystemets karaktär för att definiera de kulturella men de 

betonar även vikten av att se till människans behövlighet. De menar att om det inte 

finns ett behov från människan fungerar den inte som en tjänst och därav finns den 

inte. Det finns två aspekter som bör införlivas för att det ska var en tjänst: 

människan ska känna ett behov av tjänsten och det ska finnas en tjänst som kan 

införliva den.    

Lindhjem, Reinvang och Zandersen (2015) förklarar att de vanligaste kulturella 

tjänsterna är: möjlighet till fritidsaktiviteter, njuta av naturen, studier och forskning, 

ingivelse, kulturarv, identitet och andlighet. Att människor ska ha möjlighet till 

fritidsaktiviteter och möjlighet att motionera är den fjärde mest väsentligaste 

aspekten sett till att minska dödligheten i Världen (World Health Organization, 
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2010). Boverket (2017b) menar att värdet i det visuella i naturen är svårt att värdera 

och är väldigt personligt. Vidare betonas vikten av kunskap om ekosystem i urbana 

miljöer för att få en djupare förståelse på de snabba förändringar som sker i staden 

och vilka förändringar det har på ekosystemet. 

Studier visar att kulturella EST är till gagn för människor och har bidragit till ett 

ökat intresse för forskning inom ämnet (Wangai et al., 2017). Vidare uttrycks hur 

det kan föra med sig en dynamisk miljöpolitik. Nesbitt, Hotte, Barron, Cowan och 

Sheppard (2017) menar att den del av forskningen inom ämnet med EST är den 

kulturella faktorn som är minst utforskad och definierad. De uttrycker likt Boverket 

(2017b) att en av svårigheterna är det personliga planet där en tjänst som kan vara 

värdefull för en person inte är det för en annan. 

2.1.4 Försörjande EST 

De produkter som naturen skapar definieras som försörjande ekosystemtjänster. 

Exempel på sådana tjänster är bland annat: mat som fås genom grödor, djur och 

vatten (Boverket, 2017b). Världens befolkning ökar kontinuerligt och år 2050 

kommer 70% av världens befolkning vara bosatta i urbana miljöer. Det för med sig 

höga krav på en fungerande matproduktion och vattentillgång (Elmqvist et al., 

2013; Russo, Escobedo, Cirella, & Zerbe, 2017). Matproduktion är bunden till flera 

tjänster för att fullgöra sin funktion. I takt med samtidens ökande produktioner för 

de med sig skadliga effekter på ett flertal ekosystemtjänster (Cederberg, Landquist, 

Molander, & Tidåker, 2016). 

Elmqvist et al. (2013) betonar att det är ekosystem som bidrar med tillgång på 

färskvatten, reglering av vattenflöden samt tillgång till dricksvatten. Vidare tar 

Elmqvist et al. (2013) upp New York City Watershed som ett tydligt exempel av vikten 

att ha ett fungerande ekosystem som tillhandahåller staden med färskvatten. New 

York City Watershed är USA:s största naturliga vattentäkt och förser nio miljoner 

människor med färskvatten. 

Urbanisering är ett hot för ekosystem som tillhandahåller människan med 

färskvatten samt för den biologiska mångfalden, genom en exploatering av 

markområden på platser med dricksvattentäkter (Elmqvist et al., 2013). Ciftcioglu 

(2018) är av liknande uppfattning som Elmqvist et al., (2013) och Russo et al., 

(2017). De menar att befolkningstillväxten i världen, ökande matproduktion och en 

utveckling som går mot ett mer urbaniserat samhälle, leder till att de naturliga 

ekosystemen som bidrar till EST håller på att minskas och visa fall även håller på att 

försvinna. Vidare menar Ciftcioglu (2018) att problemen har uppmärksammats runt 

om i världen men att det är av största vikt att förändringar bör ske nu för att främja 

utbudet och produktionen av EST. 
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2.2 Hot mot urbana EST 

Enligt United Nations (2014) prognos kommer 6.3 miljarder, d.v.s. 70% av jordens 

befolkning att bo i städer vid år 2050. Prognosen visar även att majoriteten av denna 

ökning inte kommer att ske i så kallade ”mega-städer” utan snarare i medelstora och 

mindre städer. Urbaniseringen är en trend som kommer att fortsätta länge och 

Sverige är ett av de land i världen där urbaniseringen går snabbast (Wendle, 

Sundberg, & Ljungberg, 2012).  

Som en följd av urbaniseringen kommer enligt Peng et al. (2017) naturliga 

ekosystem och habitat att förändras till mer konstgjorda. Urbaniseringen kan således 

få stora konsekvenser på både uppbyggnaden och funktionen av dessa ekosystem 

(Peng et al., 2017; Sun et al., 2018). Peng et al. (2017) menar även att 

urbaniseringen innebär större krav på städerna att tillgodose de ekologiska behoven 

genom en hållbar produktionen av EST. Förändringar i markanvändning och 

marktäcke, som ofta är en följd av urbaniseringen, betyder också förändringar i 

flödet av ekosystem genom staden vilket i slutändan påverkar utbudet och 

produktionen av urbana EST.  

Sun et al. (2018) menar att städers utveckling, som är ett tecken på ekonomisk 

tillväxt, har lett till en abrupt förändring i markanvändning, vilket har fått stora 

konsekvenser på miljön. Enligt MEA (2003) kan mänsklig inblandning i naturen och 

dess ekosystem få oväntade och förvånande konsekvenser.  

De senaste åren har dock medvetenheten om vilka skador som förändringar i 

markanvändningen har på produktionen av EST ökat (Sun et al., 2018). Enligt Peng 

et al. (2017) är EST en tydlig indikator på hur bra ett ekosystem fungerar. Genom 

att studera sambandet mellan urbanisering och utbudet och produktionen går det 

således se vilka effekter som urbaniseringen faktiskt har på urbana EST. Peng et al. 

(2017) menar dock att det går på ett hållbart sett att tillgodose ekologin genom att 

kontrollera och fördela markförändringar, utan att i större utsträckning påverka 

invånarantal eller den ekonomiska urbaniseringen. 

2.3 Kartering av EST 

För att kartera ekosystemtjänster måste först indikatorer till de utvalda tjänsterna 

identifieras. Vilka indikatorer som används beror på vilken tjänst det är som ska 

karteras och analyseras. Likaväl som att en indikator kan vara viktig för flera olika 

tjänster kan även flera indikatorer vara viktiga för samma tjänst (Andersson-Sköld et 

al., 2018). För reglerande EST är t.ex. närvaron av pollinerande insekter en 

indikator för pollination, jordartstyp indikator på vattenreglering och vegetationstyp 

för luftrening och temperaturreglering (Andersson-Sköld et al., 2018; Mexia et al., 

2018). 
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Enligt Bovin, Barthel och Lidbrink (2017) kan EST karteras och visualiseras på flera 

olika sätt och med hjälp av olika typer av data. I studien som avser Huddinge 

kommun användes nationella marktäckedata (NMD) över Sverige för att kartera 

reglerande EST. För att välja ut vilka tjänster som skulle karteras gjordes ett urval 

där de åtta vanligast förekommande tjänsterna i tidigare studier av svenska 

kommuner valdes ut (Bovin et al., 2017).  

En metod för att identifiera EST som nämns som särskilt användbar tack vare dess 

enkelhet är en metod som kallas binary links (Kienast, Bolliger, Potschin, Wascher, 

& Haines-young, 2009). Binary links används i t.ex. Bovin et als. (2017) studie som 

karterar EST i Huddinge och Kienast, Bolliger, Potschin, Wascher, och Haines-

youngs (2009) studie som analyserar EST på 581 olika områden i Europa. Binary 

links innebär att olika typer av EST kopplas till en specifik marktäcketyps kapacitet 

att producera just den tjänsten. Om marktäcketypen har kapacitet att producera 

tjänsten i fråga tilldelas den värde ett, om den däremot inte har kapacitet att 

producera tjänsten tilldelas den värde noll (Kienast et al., 2009).  

Även Larondelle et al. (2014) använder i sin studie marktäcke och 

markanvändningsdata för att koppla EST till marktäcke och markanvändning. Data 

som användes i denna studie var Urban Atlas Dataset, vilket är ett marktäcke- och 

markanvändningsdata från European Environment Agency (2018). Larondelle et al. 

(2014) karterar i studien de tre reglerande tjänsterna vattenreglering, luftrening och 

temperaturreglering i storstadsområden i Europa. De menar att de tre utvalda 

tjänsterna är tydliga indikatorer på förekomsten av det totala utbudet 

ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Varje markanvändningsklass (t.ex. skog) tilldelades 

ett individuellt indikatorvärde framtaget i tidigare studier av bland annat Schwarz, 

Bauer, och Haase, (2011) och Strohbach och Haase (2012). I Larondelle et als. 

(2014) studie används dock istället för binary links en individuell värdering av 

marktäcke och markanvändning baserat på hur mycket de bidrar till 

ekosystemtjänsten i fråga. T.ex. har skog olika värden för temperaturreglering, 

vattenreglering och rening av luftföroreningar, eftersom skogen bidrar till samtliga 

av de tre tjänsterna men i olika hög grad. 

Eftersom EST enligt Elmqvist et al. (2013) är viktiga både på en global och lokal 

skala är det också viktigt att undersöka tjänsterna på mindre områden. Till skillnad 

från ovanstående studier som karterat EST på stora områden gör Mexia et al. (2018) 

en detaljerad kartläggning av de ekosystemtjänster som produceras av en park på ca 

44 ha i Portugal. Precis som i Larondelle et als (2014) studie delas området in i olika 

klasser baserat på vegetationstyp. Klassificeringen kontrollerades genom stickprover 

på fem olika ställen från varje vegetationsklass för att verifiera resultatet (Mexia et 

al., 2018). Vilken typ av vegetation och utbredningen av den kan ha stora effekter på 

vilken tjänst som produceras. Att plantera fel typ av träd med syftet att minska 
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luftföroreningar kan i själva verket öka luftföroreningarna på grund av underhåll och 

trimning (Mexia et al., 2018). 

2.4 Fjärranalys 

Fjärranalys med satellitbilder är enligt Bellón, Bégué, Seen, de Almeida och Simões 

(2017) och Wang, Li och Liang (2012) ett mycket användbart sätt att samla in, 

analysera och kartera information om vegetation och marktäcke. Metoden har flera 

fördelar. Satellitbilder möjliggör t.ex. studier av stora ytor som annars hade varit 

betydligt mer tidskrävande att undersöka på plats (Wang et al., 2012). Satellitbilder 

gör det också möjligt att se skillnader i vegetationstyper, ålder och välmående 

(Bellón et al., 2017). Wang et al. (2012) menar även att fjärranalys är det enda 

sättet att studera förändringar i marktäcke och markanvändning över tid. 

En oövervakad klassificering är en effektiv metod som möjliggör för en klassificering 

med enbart data från en bild som informationskälla. Det skapar ett effektivt sätt att 

behandla och ordna data (Ciocca, Cusano, Santini & Schettini, 2014). I en kategorisk 

klassificering grupperas klasserna som tas fram av klassificeringen in i kategorier, 

som t.ex. i denna studie, markanvändning och marktäcke (Wang et al., 2012). En 

oövervakad klassificeringen är till skillnad från en övervakad mer dataautomatiserad, 

vilket betyder att användaren bara specificerar några faktorer som t.ex. antal klasser. 

Sedan analyserar programmet mönster i datat och grupperar ihop pixlar med 

liknande signaler (Wang et al., 2012). Det är först efter att programmet delat in 

bilden i klasser som användaren tolkar och identifierar dem (Horning, 2010). Med 

en oövervakad klassificering kan det enligt (Wang et al., 2012) innebära att 

programmet hittar klasser som kanske inte ingår i någon av de kategorier som 

studien skall använda. 

2.5 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys (MKA) är en process där lager med olika data över samma 

geografiska område kombineras och viktas mot varandra för att få ett resultat med 

hänsyn till flera faktorer (Szurek, Blachowski, & Nowacka, 2014). MKA är ett 

användbart verktyg som används i t.ex. Larondelle et als (2014) studie för att 

värdera en specifik tjänst utifrån flera bidragande indikatorer. Även Kremer et al. 

(2016) använder MKA, dock i syfte att för att värdera hur investeringar i vissa 

enskilda ekosystemtjänster påverkar de andra tjänsternas produktivitet. 

Rosén et al. (2009) förklarar att en MKA är en metod som på ett systematiskt sätt 

kan avväga hur olika variabler når upp till ändamålet på ett eller flera sätt. Vidare 

uttrycks att resultatet nås efter ett flertal bedömningar där de olika faktorerna 

värderas och vägs mot varandra för att nå det mest lämpade resultatet för syftet av 

analysen.  
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En MKA kan både ranka de mest fördelaktiga valmöjligheterna eller urskilja möjliga 

samt inte möjliga alternativ vid lokalisering av bebyggelse. Kriterierna och 

viktningen i en MKA måste vara noga utvalda och definierade för att uppnå bästa 

möjliga resultat samt undvika feltolkningar (Rosén et al., 2009). Kremer et al. 

(2015) menar att en rumslig MKA där utvalda variabler bearbetas kan tillhandhålla 

information om platser i staden som kan gynnas av ekosystemtjänster samt kartlägga 

vilka som har brister. Kunskapen som går att få genom sådana analyser kan vara av 

signifikans för vetskapen om hur det ekologiska systemet fungerar och på vilket sätt 

dessa tjänster kan vara med och bidra vid exempelvis översvämningar. 

2.6 Identifierade indikatorer 

2.6.1 Temperaturreglering 

Temperaturreglering syftar till klimatet på den lokala nivån (Boverket, 2017a; Bovin 

et al., 2017). Såväl sommar som vintertid bidrar olika typer av marktäcken till ett 

mer gynnsamt lokalklimat. Temperaturreglering består enligt Wilkerson et al. 

(2018) främst av skuggning och evapotranspiration. Vilken typ av marktäcke som 

finns är därför av största betydelse för produktionen av Temperaturregleringen. 

Barthel et al. (2015) menar att hårdgjorda ytor har en lägre evaporation 

(avdunstning) eftersom ytavrinningen är högre. Vegetationstäckta ytor är därför att 

föredra eftersom de bidrar till transpiration samtidigt som den vegetation som finns 

kan ha skuggverkan (Wilkerson et al., 2018). 

Barthel et al. (2015) påpekar också att det är skillnad på vilken typ av 

temperaturreglering som produceras dagtid och nattid. Dagtid har vegetationen på 

grund av skuggningen en direkt koppling till ett behagligare klimat. Nattid däremot 

är det främst transpirationen som påverkar kyleffekten. Det är dock i princip samma 

marktäckestyper som producerar temperaturregleringen både dagtid och nattid 

(Barthel et al., 2015). 

Enligt Bovin et al. (2017) är de marktäcketyper som har kapacitet att producera 

temperaturreglering; skog, våtmark, öppen mark med vegetation samt sjöar och 

vattendrag. Barthel et al. (2015) och Tao, Wang, Ou, och Guo (2018) menar att 

skog är den marktäckestyp som har störst kapacitet. Larondelle et al. (2014) hävdar 

däremot att vatten följt av skog är de faktorer som har störst potential att påverka 

temperaturregleringen. Även om det råder en del oenigheter om vilken 

marktäckestyp som har störst kapacitet, är både Barthel et al. (2015), Bovin et al. 

(2017) och Tao et al. (2018) dock överens om att öppen mark med vegetation har 

kapacitet att producera EST även om effekten är mindre än för våtmark, vatten och 

skog. 
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2.6.2 Luftrening 

Luftrening är precis som det låter den EST som renar luften från föroreningar. Detta 

kan enligt Boverket (2017a) ske på två olika sätt. Det första är genom utspädning, 

d.v.s. att ren luft blandas med den förorenade och således minskar koncentrationen 

av förorenad luft (Bovin et al., 2017). Det andra sättet är genom filtrering som 

innebär att partiklar och föroreningar fastnar i vegetationen och tas upp av bladen 

(Nowak et al., 2014). Skogsstyrelsen (2017) menar att effekten av filtreringen blir 

att luft i närheten av träd eller skogsområden är renare och innehåller mindre 

föroreningar än luft där inte träd eller skog finns. Luftrening är därför direkt kopplat 

till människors välmående (Skogsstyrelsen, 2017). Skogsstyrelsen (2017) menar 

således att träd och skogsområden är extra viktiga i urbana miljöer och/eller i 

närheten av vägar.  

Enligt både Tao et al. (2018) och Bovin et al. (2017) är skog den marktäckestyp som 

bidrar klart mest till luftreningen. Ekologigruppen (2015) påpekar att barrskogen 

har en högre kapacitet både tack vare att träden är gröna året om och att den 

sammanlagda bladytan är större än hos lövträd. Tao et al. (2018) menar även att 

övrig vegetationstäckt mark och våtmarker har kapacitet att bidra till luftreningen 

även om kapaciteten är betydligt mindre än hos skogen. Även vatten kan bidra till 

luftreningen, då genom utblandning och inte filtrering. Större vattenmassor kan 

skapa sjöbrisar som innebär att luft från vattnet blåser in mot land och pressar den 

förorenade luften på land uppåt. 

2.6.3 Vattenrening 

Även tjänsten vattenrening sker mestadels genom två olika processer (Boverket, 

2017a). Dagvattenrening är den process där reningen sker genom filtrering när 

ytvattnet rinner i vattendrag eller över andra ytor med flöden. Den andra processen 

är grundvattenrening.  

Regnvatten kan enligt Mexia et al. (2018) filtreras genom jorden från föroreningar 

och näringsämnen innan det når grundvattnet. Detta är särskilt betydelsefullt i 

urbana miljöer eftersom regnvattnet där innehåller höga halter av näringsämnen 

(Mexia et al., 2018). Även rötter till träd och annan vegetation har en förmåga att 

binda föroreningar och partiklar (Yang et al., 2015). Kapaciteten hos båda dessa 

processer är särskilt viktiga eftersom vi i Sverige enligt Skogsstyrelsen (2017) tar 

dricksvatten både från grund- och ytvatten. Enligt Barthel et al. (2015) går det i 

urbana miljöer att påverka vattenreningen genom planering och utformning. 

Eftersom vattenreningen sker genom infiltration ner i marken går det att förbättra 

potentialen för produktionen av denna tjänst genom att leda normalflöden till 

grönytor (Barthel et al., 2015). 
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Enligt Bovin et al. (2017) är de marktäcketyper som har kapacitet att producera 

denna tjänst: skog, våtmark, övrig mark med vegetation samt sjöar och vattendrag. 

Både Tao et al. (2018), MEA (2005a) och Ekologigruppen (2015) menar att 

våtmarker är det marktäcke som har störst kapacitet för vattenrening. Enligt 

Ekologigruppen (2015) har även sjöar och vattendrag stor kapacitet att rena vatten. 

Tao et al. (2018) påpekar även att skog har relativt stor kapacitet att rena vatten, 

något som även Neary, Ice, och Jackson (2009) har samma uppfattning om. 

2.6.4 Flödesreglering 

Flödesreglering är den tjänst som fördröjer flödet av dagvatten vilket minskar risken 

för översvämningar (Stürck, Poortinga, & Verburg, 2014). Barthel et al. (2015) 

menar att en minskad produktion av denna tjänst riskerar att skapa lokala 

översvämningar. Vattenreglering sker enligt Barthel et al. (2015) på tre olika sätt: 

interception, infiltrering och magasinering. Interception innebär att regnvatten 

fördröjs genom att det fastnar i träd och vegetation innan det när markytan (Yang et 

al., 2015). Infiltrering sker när vattnet tränger ner i jorden och det vatten som inte 

tas upp av rötter når till slut ner till grundvattnet. Infiltreringen minskar enligt 

Haase (2009) avsevärt när marken beläggs. Magasinering är vattensamlingar i sänkor 

och våtmarker. Dessa har kapacitet att hålla stora mängder vatten och minskar 

således belastningen på infrastruktur och dagvattenledningar (Barthel et al., 2015). 

Enligt Bovin et al. (2017) och Skogsstyrelsen (2017) har de flesta vegetationstäckta 

markerna förmåga att reglera vattenflöden. Både Barthel et al. (2015) och Tao et al. 

(2018) menar att våtmarker och öppet vatten har stor kapacitet att bidra till 

flödesregleringen, detta främst genom magasinering. Även skog har stor kapacitet 

att minska vattenflöden, då främst genom interception (Barthel et al., 2015). Enligt 

Skogsstyrelsen (2017) kan t.ex. 40% av regnet i granskog under en sommar återgå 

direkt tillbaka till atmosfären genom att det fastnar i träden och senare avdunstar.  
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3 Metod och material 

3.1 Datainsamling 

Ursprungsdatat som användes för att identifiera marktäcke och markanvändning i 

denna studie var en satellitbild som hämtades från Lantmäteriets databas Saccess. 

Två viktiga faktorer vid valet av satellitbild var den spektrala och den rumsliga 

upplösningen. Den spektrala upplösningen är viktig eftersom olika typer av 

vegetation och marktäcke reflekterar olika spektrala signaler utanför det synliga 

spektrat (Horning, 2010; Wang et al., 2012). Identifieringsprocessen underlättas 

därför avsevärt med en multispektral bild. Den rumsliga upplösningen möjliggör en 

mer detaljerad klassning av bilden eftersom bättre upplösning gör det möjligt att se 

fler detaljer vilket resulterar i en mindre generaliserad klassning (Wang et al., 

2012).  

Bilden som användes var en multispektral ortokorrigerad bild från European Space 

Agencys (u.å.) satellit Sentinel-2 A med 13 spektrala band varav band 2, 3, 4 och 8 

har en upplösning på 10x10 meter. För att underlätta hanteringen av satellitbilden i 

ArcMap 10.6 användes Erdas imagine 2013 för att kombinera samtliga band till en 

och samma .img fil. Eftersom olika marktäckestyper skulle identifieras valdes en bild 

från 2017-07-01 tack vare att olika vegetationstyper är lättare att differentiera 

sommartid. För att avgränsa studieområdet användes den områdesgräns som Gävle 

kommun (2009) angett för Bomhus i gällande översiktsplan (figur 1). 

3.2 Klassificering och kvalitetsbedömning 

Satellitbilden klassificerades med en oövervakad klassificering in i 50 olika klasser 

utifrån pixlarnas spektrala reflektans. Från dessa identifierades och omklassades de 

50 olika klasserna in i nio nya klasser som resulterade i en marktäckekarta utifrån 

marktäcke, markanvändning och vegetationstyp. De klasserna som markkartan 

resulterade i var: vatten, industri, våtmark, hårdgjorda ytor, barrskog, lövskog, 

bostäder, öppen terräng och öppna grönytor (se bilaga B). Eftersom klassen öppen 

terräng mestadels bestod av kalhyggen med vegetation slogs klasserna öppen terräng 

och öppna grönytor ihop till samma klass: öppen mark med vegetation. Den slutliga 

marktäckeskartan som användes har således åtta klasser istället för nio. 

För att bedöma noggrannheten av klassificeringen och hitta felklassificeringar 

genomfördes en kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen utfördes utifrån 

klassificeringen med nio klasser. 250 referenspunkter placerades slumpvis ut över 

studieområdet. 

För varje referenspunkt angavs sedan det faktiska marktäcket, markanvändningen 

eller vegetationstypen som identifierades via flygfotografier, satellitbilder och 
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lokalkännedom. Det jämfördes sedan med punktens klassificerade marktäcke, 

markanvändning eller vegetationstyp. Figur 5 och 6 visar hur barrskog och öppen 

mark med vegetation ser ut i studieområdet. 

 

Figur 5. Typiskt område med barrskog i Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson. 

 

Figur 6. Typiskt område med öppen mark med vegetation i Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson. 



 

 
19 

3.3 Rangordning 

I litteraturstudien identifierades först de indikatorer som bidrar till de utvalda 

ekosystemtjänsterna. Indikatorerna rangordnades sedan baserat på tidigare forskning 

och litteratur (tabell 1). Indikatorerna tilldelades ett värde i skala 0–5 utifrån hur 

mycket indikatorn bidrar till tjänsten som undersöks. Värdet 5 representerar den 

indikator som bidrar mest och de som inte bidrog till tjänsten fick värde 0. 

Rangordningen innebär att det inte är någon inbördes skillnad mellan de olika 

värdena. 

Tabell 1. Rangordning i fallande skala av de marktäcken som bidrar till de olika tjänsterna. 5 är det 
marktäcke som bidrar mest. Sammanställt från litteraturstudien. 

3.4 Enkäter 

För att komplettera och validera rangordningen av indikatorerna som samlats in 

genom litteraturstudien skickades en enkät ut till tre experter inom området varav 

två valde att delta (se bilaga A). I enkäten ombads de rangordna samma indikatorer 

som identifierats i litteraturstudien efter hur mycket de bidrog till de utvalda 

ekosystemtjänsterna (tabell 2). Kuhnert, Martin och Griffiths (2010) har i sin studie 

kommit fram till att det är fördelaktigt att använda experter för att verifiera 

eventuella osäkerheter i insamlade data. Det skapar även en möjlighet för 

återkoppling och dialog med experterna som deltar i studien. Mattias Bovin är en av 

de experter som har varit med och bidragit med sin rangordning och motiveringar. 

Mattias jobbar som Miljöutredare med en inriktning mot GIS. Han har en 

masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi med inriktning landskapsanalys 

med fjärranalys, GIS och kartografi. Vår andra expert som var med och deltog i 

studien med sin rangordning var Johan Colding. Johan har en doktorsexamen i 

Naturresurshantering från Stockholms universitet och har tidigare arbetat som 

kulturforskare. Just nu arbetar Johan som forskare i miljöteknik. 

Marktäcke Temperaturreglering Luftrening Flödesreglering Vattenrening 

Bostäder 0 0 0 0 

Hårdgjorda 
ytor 

0 0 0 0 

Industri 0 0 0 0 

Barrskog 5 5 3 2 

Lövskog 4 4 2 3 

Vatten 
 

2 2 4 4 

Våtmark 3 1 5 5 

Öppen 
mark med 
vegetation 

1 3 1 1 
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Tabell 2. Rangordning i fallande skala av de marktäcken som bidrar till de olika tjänsterna. 5 är det 
marktäcke som bidrar mest. Sammanställt från enkäterna. Grå kolumn är Johan Colding och vit är 
Mattias Bovin. 

 

3.5 Multikriterieanalys 

För att genomföra multikriterieanalysen gjordes först separata kartor för de fyra 

ekosystemtjänsterna. För varje EST gjordes således tre lager, ett baserat på 

litteraturens rangordning samt en för varje experts rangordning. De enskilda EST-

lagren producerades genom en omklassificering av markkartan. Indikatorerna 

tilldelades i omklassningen det värde som de erhållit enligt respektive rangordning.  

Det första steget i MKA-processen var att göra en sammanlagd karta för varje EST 

där lagren med de tre olika rangordningarna summerades till en karta. Lagren för 

varje tjänst summerades i GIS genom att använda metoden weighted sum. Eftersom 

ingen värdering lades i vilken av de tre rangordningarna som var viktigast fick alla 

viktning ett. Om ett marktäcke erhållit värde fem i alla tre rangordningarna fick 

marktäcket värde 15, det potentiella maxvärdet. De enskilda EST kartorna 

redovisades således på poängskalan 0–15.  Ekvationen för weigthed sum (1) är 

följande: 

 

 

(1) 

– S = Summan för varje EST.  
– Vi = Tilldelad vikt för faktor i 
– Pi = Tilldelat rangordningsvärde mellan 1–5 för faktor i 

 

Marktäcke Temperaturreg. Luftrening Flödesreglering Vattenrening 

Bostäder 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hårdgjorda 
ytor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barrskog 5 4 5 5 2 3 1 3 

Lövskog 4 3 4 4 3 2 2 2 

Vatten 3 5 2 3 4 4 4 4 

Våtmark 2 2 1 2 5 5 5 5 

Öppen 
mark med 
vegetation 

1 1 3 1 1 1 3 1 
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Det sista steget i MKA-processen var att skapa den slutliga kartan där alla fyra EST 

summerades. Även i detta steg användes weighted sum för att utföra 

multikriterieanalysen. De fyra kartorna med varje ekosystemtjänsts sammanlagda 

värde summerades med samma ekvation (1) som i steget innan. Eftersom det 

potentiella maxvärdet för varje marktäcke i slutresultatet blev 60 skiljde sig 

poängskalan i förhållande till de enskilda EST kartorna. För att slutresultatet skulle 

redovisas i samma poängskala som de enskilda EST kartorna gavs därför varje karta 

viktningen 0,25 istället för 1. Figur 7 visar arbetsgången i MKA analysen. 

 

Figur 7. Flödesschema som visar arbetsgången för multikriterieanalysen. 

3.6 Känslighetsanalys 

För att kontrollera hur stabilt resultatet är gjordes sedan en känslighetsanalys. Syftet 

med en känslighetsanalys är att kontrollera hur resultatet förändras vid förändringar 

i indatat (Pianosi et al., 2016a). Enligt Pianosi et al. (2016) är utformningen av 

känslighetsanalyserna mycket beroende på vilken typ av studie som genomförs samt 

syftet med studien. Även om känslighetsanalyserna kan variera i utformningen och 

metoderna är det alltid inputs och outputs som behandlas i analyserna (Saltelli et al., 

2007). 

Känslighetsanalysen i denna studie genomfördes inte genom att ändra indatat i 

rangordningarna. Eftersom slutresultatet är summan av de tre rangordningarna 

tillsammans. Bestod känslighetsanalysen av att separera rangordningarna och skapa 

simulerat slutresultat för varje enskild rangordning. Det värde som tilldelats varje 

marktäcke för varje tjänst summerades genom att använda samma ekvation (1) som 
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tidigare steg. För att även dessa kartor skulle redovisas i samma poängskala som 

övriga kartor gavs varje EST vikten 0,75 eftersom det potentiella maxvärdet annars 

hade varit 20. 
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4 Resultat 

Kommande kapitel redovisar resultaten för de olika stegen i processen. Det 

avslutningsvis det sammanvägda slutresultatet över Bomhus kapacitet att producera 

temperaturreglering, luftrening, vattenrening och vattenreglering att presenteras. 

4.1 Klassificering och kvalitetsbedömning 

Klassificeringen resulterade i en marktäckekarta med åtta olika marktäckesklasser 

(figur 8). Studieområdet täcker totalt ca 2445 ha. De olika marktäckena varierade i 

storlek (tabell 3). Den största klassen var öppen mark med vegetation som täckte 

498 ha jämfört med våtmark som var den minsta klassen och täckte ca 54 ha. En stor 

del av studieområdet bestod av skogsmark. Barrskogen och lövskogen utgjorde 

tillsammans nästan 40% av studieområdets totala yta.  

Noterbart är också att de bebyggda ytorna: industri, bostäder och hårdgjorda ytor 

täcker ca 25% av studieområdet medan resterande 75% av studieområdet består av 

naturmark.  

 

Figur 8. Identifierade marktäcken och markanvändning i Bomhus, Gävle efter klassificeringen. Kartografiskt 
material ©Lantmäteriet. 
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Tabell 3. Marktäckesklassernas storlek i ha samt procent av studieområdets totala yta. 

Marktäcke Ha % av studieområdet 

Bostäder 285 11.65 

Hårdgjorda ytor 117 4.78 

Industri 205 8.38 

Barrskog 469 19.18 

Lövskog 440 17.99 

Vatten 378 15.45 

Våtmark 54 2.21 

Öppen mark med 
vegetation  

498 20.36 

Totalt 2446 100 

 

Kvalitetsbedömningen gjordes utifrån klassificeringskartan med nio klasser. Detta 

eftersom öppen terräng (bilaga B3) och öppna grönytor (figur 5) hade relativt skilda 

signaler även om de har ungefär samma beskaffenhet. Eftersom storleken på 

klasserna varierade, varierade även antalet referenspunkter i respektive klass (tabell 

4). Hur antalet referenspunkter fördelade sig mellan de olika klasserna återspeglade 

dock storleksordningen på klasserna. De klasser där flest referenspunkter hade 

placerats ut var lövskog och barrskog med 56 respektive 53 punkter. Den klass med 

minst var våtmark som hade två punkter.  

Kvalitetsbedömningen visade att noggrannheten i klassificeringen överlag var 84% 

(tabell 4). Vatten var den klass som hade högst noggrannhet där 43 av de 44 punkter 

som var klassade som vatten var korrekt. Hårdgjorda ytor var den klass som hade 

den lägsta noggrannheten där klassificeringen hade klassat sex punkter rätt av de 14 

som i verkligheten var hårdgjorda ytor. Noterbart med felklassningen av hårdgjorda 

ytor är dock att sex av de åtta punkter som klassades fel utgjordes av bebyggd mark. 

Av skogsklasserna barrskog och lövskog var den sistnämnda den klass som hade 

sämst noggrannhet med 46 punkter av 50 korrekt klassade.  
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Tabell 4. Confusion matrix för klassificeringen. Summa verklighet representerar hur många 
referenspunkter varje klass hade enligt det verkliga marktäcket. Summa klassning redovisar hur många 
punkter varje klass hade enligt marktäcket från klassificeringen. U_accuracy är hur många procent av 
punkterna i verkligheten som var korrekt klassade. P_accuracy är hur många procent av 
klassificeringens punkter som var korrekt klassade. 

 

4.2 Temperaturreglering 

Resultatet från litteraturstudien och enkäter visar att skogsmark är det marktäcke 

som har störst potential att producera temperaturreglering av de undersökta 

marktäckena. Barrskog som erhöll det högsta värdet fick värde 14 av det maximala 

värdet 15. Lövskog fick något lägre med 11 följt av vatten med värde 10 (figur 9). 

Eftersom barr- och lövskog var två av de största klasserna och tillsammans täckte ca 

40% av studieområdets yta finns det stor kapacitet att producera 

temperaturreglering i Bomhus. 

De två marktäckena som hade minst kapacitet för att producera temperaturreglering 

var våtmark som fick värde sju samt öppen mark med vegetation som fick värde tre. 

Skillnaden mellan de tre marktäckena som bidrog mest till temperaturregleringen 

var relativt liten i förhållande till de två andra marktäckena.  

Klasser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summa 
verklighet  

Producer
accuracy 

Bostäder 
(1) 

0 2 0 0 0 1 16 0 2 21 76% 

Hårdgjor
da Ytor 
(2) 

0 3 0 6 0 0 3 2 0 14 43% 

Industri 
(3) 

1 13 0 0 0 0 1 0 0 15 86% 

Barrskog 
(4) 

0 0 1 1 48 0 0 0 0 50 96% 

Lövskog 
(5) 

0 0 0 0 2 46 1 1 0 50 92% 

Vatten 
(6) 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 100% 

Våtmark 
(7) 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 50% 

Öppna 
grönytor 
(8) 

0 0 0 0 0 3 1 1 11 16 68% 

Öppen 
terräng 
(9) 

0 0 0 0 2 6 1 26 4 39 66% 

Summa 
klassning 

44 18 2 7 53 56 23 30 17 250  

User_acc
uracy 

97
% 

72
% 

50
% 

86
% 

90
% 

82
% 

70
% 

87
% 

65
% 

 Overall 
84% 
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Figur 9. Sammanlagd karta för temperaturreglering. Summan är de tre rangordningarnas sammanlagda 
summa. Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

4.3 Luftrening 

Även när det kommer till luftrening visar resultatet att skogsmarker är den 

viktigaste marktäcketypen. Barrskog fick även till denna tjänst det högsta värdet av 

de undersökta marktäckena med maximala 15 (figur 10). Lövskog var det marktäcke 

som bidrog näst mest och erhöll värde 12. Det marktäcke som bidrog minst till 

luftreningen var våtmark som erhöll värde fyra. De andra två faktorerna vatten och 

öppen mark med vegetation fick båda värde sju.  

Även för denna tjänst har Bomhus en hög kapacitet eftersom det precis som i 

temperaturregleringen är två av de största marktäckeklasserna som har fått högst 

värden. Noterbart är att kapaciteten för luftreningen, trots att den till största del 

består av skogsmark, är relativt hög även i bostadsområdena i Bomhus. 
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Figur 10.  Sammanlagd karta för luftrening. Summan är de tre rangordningarnas sammanlagda summa. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

4.4 Vattenrening 

Även för vattenrening visar resultatet att våtmark och vatten är de viktigaste 

marktäckena. Våtmark erhöll för vattenrening det högsta möjliga värdet 15 och 

vatten fick värde 12. Skillnaden mellan de två marktäckena som bidrog mest och de 

andra tre var för vattenreningen relativt stor. Barr- och lövskog fick för 

vattenreningen värde sju respektive sex och öppen mark med vegetation fick värde 

fem (figur 11). 

Precis som för flödesregleringen är det den minsta klassen som är den viktigaste för 

vattenreningen. Noterbart för vattenreningen är dock att skillnaden mellan de tre 

marktäckena som bidrar minst är mindre för vattenreningen än för 

flödesregleringen. Vattenreningen har således inte lika stora ytor med höga värden 

som flödesregleringen. 
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Figur 11. Sammanlagd karta för vattenrening. Summan är de tre rangordningarnas sammanlagda summa. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

4.5 Flödesreglering 

Kapaciteten att producera flödesreglering är enligt resultatet som störst för 

våtmarker och vattenområden (figur 12). Våtmark erhöll det högsta möjliga värdet 

15. Vatten var det marktäcke som fick näst högst värde med värde 12. Den 

marktäckeklass som fick det lägsta värdet var öppen mark med vegetation som fick 

värde tre. Barrskogen och lövskogen rankades relativt lika för denna tjänst. Barrskog 

fick något högre värde än lövskog med åtta för barrskogen respektive sju för 

lövskogen.  

Eftersom våtmark som är 54 ha och täcker ca 2% av studieområdet är den klart 

minsta klassen, är den totala ytan som har stor kapacitet att producera 

flödesregleringen mindre än temperaturreglering och luftrening. Resultatet visar 

även att majoriteten av våtmarksområdena återfinns i de norra delarna av 

studieområdet. Det finns dock mindre våtmarksområden utspridda över nästan hela 

studieområdet vilket jämnar ut fördelningen av våtmarkerna. 
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Figur 12. Sammanlagd karta för flödesreglering. Summan är de tre rangordningarnas sammanlagda summa. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

4.6 Slutresultat 

Slutresultatet visar att barrskog (figur 5) är det marktäcke som har störst kapacitet 

att producera de undersökta ekosystemtjänsterna. Barrskogen fick i 

sammanvägningen av de fyra ekosystemtjänsterna slutsumman 10,75 av maximala 

15 (figur 13). Den andra klassen med skogsmark: lövskog fick värde 9,25. Våtmark 

och vatten fick båda värde 10,25 och var de marktäcken som bidrog näst mest efter 

barrskog. Det marktäcke som bidrog minst var öppen mark med vegetation som 

erhöll värde fem.  

Barrskog som visade sig vara den viktigaste klassen är, som nämndes tidigare, även 

den näst största klassen. Det är också en klass som är relativt jämnt utspridd över 

studieområdet. Det är också noterbart att barrskog finns i, eller i närheten av alla 

bostadsområden, till skillnad från den största klassen öppen mark med vegetation 

som även om den också förekommer i bostadsområdena till stor del ligger mer 

avskilt från dem. 
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Figur 13. Slutresultatet som är summan av temperaturreglering, luftrening, flödesreglering och vattenrening. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet. 

4.7 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen resulterade i tre simulerade slutresultat, ett för varje 

rangordning istället för ett slutresultat som var summan av de tre rangordningarna 

(se bilaga C). Analysen visar att barrskog var det marktäcke som fick högst värde i 

två av de tre simulerade slutresultaten i känslighetsanalysen, precis som det fick i 

studiens slutresultat.  

Känslighetsanalysen visar dock till skillnad från slutresultatet där barrskog fick 

enskilt högst värde att även några andra marktäcken värderas lika högt. I Johan 

Coldings samlade resultat får t.ex. barrskog, lövskog, vatten och våtmark alla värde 

9,75, det var bara öppen mark med vegetation som fick lägre med värde 6. I Mattias 

Bovins och enligt litteraturstudiens resultat är det dock tydligare att barrskog sticker 

ut som ett viktigt marktäcke. Mattias Bovin värderar barrskog som näst högst med 

värde 11,25 efter vatten som fick värdet 11,75. Enligt litteraturstudien var barrskog 

det enskilt viktigaste marktäcket med värde 11,25.  

Känslighetsanalysen visar dock precis som slutresultatet att det är tre marktäcken 

som överlag värderas högre än de andra: barrskog, vatten och våtmark. Resultatet av 

analysen visar även i enlighet med slutresultatet att öppen mark med vegetation är 

det marktäcke som bidrar minst. Öppen mark med vegetation erhöll det lägsta 

värdet i alla tre rangordningar precis som i slutresultatet.  
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5 Diskussion 

5.1 Avgränsning 

Storleken på områdena är en viktig faktor för kapaciteten för produktion av EST 

(Bovin et al., 2017). Eftersom det inte har genomförts någon annan studie med 

samma metod finns inga andra områden att jämföra resultatet med. En viktig faktor 

att ta hänsyn till i denna studie som också är kopplat till storleken är studieområdets 

avgränsning. Eftersom studieområdets områdesgräns följer gällande översiktsplans 

gränsdragning för Bomhus har ingen hänsyn tagits till marktäckeområdenas faktiska 

storlek. Det som i vår studie ser ut som ett mindre skogsparti kan vara en del av ett 

större skogsparti som fortsätter utanför studieområdets gränser. Det finns sätt att 

undvika eller i alla fall minska dessa problem. Bovin et al. (2017) har i sin studie lagt 

till en buffertzon på 10 km för att undvika detta problem. Det hade dock för denna 

studie inte löst problemen eftersom marktäckesklasserna sträcker sig betydligt 

längre än 10 km och anses därför inte påverka resultatet nämnvärt. 

Extra tydligt blir detta i denna studie med markklassen vatten. Eftersom majoriteten 

av markklassen vatten i denna studie är en del av Bottenhavet sträcker sig 

vattenområdet långt utanför studieområdets gränser. Detta kan innebära att vatten 

borde ha haft ett högre värde p.g.a. att dess storlek kan öka dess kapacitet. Det ska 

dock sägas att de flesta typiska svenska stadsdelar med stor sannolikhet inte har så 

pass stora vattenområden. Eftersom denna studie syftar till att kartera utbudet i en 

stadsdel med blandad bebyggelse och markanvändning bör även metoden vara 

applicerbar på alla svenska stadsdelar. Eftersom alla kommuner har indelningar i 

stadsdelar förenklar det avgränsningen både för denna studie men även för framtida 

studier. 

En ytterligare faktor som är viktig att påpeka är urvalet av vilka EST som studerades. 

Slutresultatet av denna studie styrs av den avgränsning som gjordes vid studiens 

start. Precis som Bovin et al. (2017) nämner i sin studie så skulle resultatet kunna 

förändras om fler tjänster inkluderats i studien. Öppen mark med vegetation som 

med avgränsningen i denna studie är det minst värdefulla marktäcket, skulle om 

kulturella eller försörjande EST inkluderats kunnat erhållit ett högre värde.  

Det är också viktigt att påpeka att resultatet av denna studie visar kapaciteten som 

olika marktäcken har att producera EST. Precis som Barthel et al. (2015) påpekar i 

deras studie har ingen hänsyn tagits till efterfrågan eller den faktiska produktionen av 

EST. Det kan dock vara svårt att precisera vilka EST människor efterfrågar p.g.a. att 

det är ett nyligen introducerat ämne för allmänheten och kunskapen är bristande 

(Bovin et al., 2017). Kunskapen kanske därför inte finns hos allmänheten att 

precisera nyttjandet och det kan falla på forskaren att utvärdera hur mycket andra 

efterfrågar EST, något som kan vara svårt att fastställa.  
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5.2 Klassificering och kvalitetsbedömning 

Klassificeringen är grunden som denna studien vilar på. Det var därför viktigt att 

klassificeringen så som nära som möjligt återspeglade verkligheten. Att 

klassificeringen skulle innehålla fel var inte bara väntat utan även omöjligt att 

undvika. Precis som Wang et al. (2012) påpekar finns det ingen satellitbild som 

felfritt kan återspegla det som finns på marken. Eftersom den rumsliga upplösningen 

är 10×10 meter så blir innehållet i majoriteten av pixlarna blandade eftersom de 

flesta objekt sträcker sig över fler pixlar eller är så små att fler objekt ryms i en pixel 

(Wang et al., 2012). Med bättre rumslig upplösning är det möjligt att 

klassificeringen hade blivit ännu bättre vilket hade kunnat gett resultatet ännu bättre 

noggrannhet. Bättre rumslig upplösning kräver dock betydligt större 

lagringsutrymme (Horning, 2010). Det är dock inte säkert att klassificeringen hade 

blivit bättre med bättre upplösning eftersom det enligt (Horning, 2010) kan försvåra 

klassificeringen av bilden när delar av andra objekt framstår som egna objekt. 

Exempelvis skuggor från träd som i en 10×10 upplösning blir en del av skogen men 

som med mindre pixlar kanske hade klassats som något annat, oftast vatten.  

Antalet klasser var också en viktig faktor för noggrannheten av klassificeringen. För 

stort antal klasser kan göra det svårare att identifiera klasserna. I denna studie var 

klasserna relativt generaliserade. Ingen skillnad gjordes t.ex. på gran- och tallskog 

utan istället användes barrskog. Ett större antal klasser hade kunnat resultera i olika 

klassificering av t.ex. gran- och tallskog. P.g.a. den generaliserade klassningen i 

denna studie ansågs fler antal klasser inte nödvändigt för att uppnå vårt syfte. 

Den mänskliga faktorn är också något som kan vara en källa till felklassningar. 

Eftersom alla klasserna identifierades via flygfotografier, högupplösta satellitbilder 

och lokalkännedom finns möjligheten att fel marktäcke identifierats. Detta är också 

en faktor som är omöjlig att undvika om inte hela området identifierats på plats. På 

bilder ovanifrån kan det vara svårt att skilja på vissa marktäcken. Horning (2010) 

hävdar dock att det mänskliga ögat är betydligt bättre på att identifiera 

markanvändning och marktäcke, speciellt om området är bekant. 

Eftersom kvalitetsbedömningen av klassificeringen visade att noggrannheten var 

84% och Horning (2010) menar att 80–90% är acceptabelt för denna typ av studie 

anses klassificeringen tillräckligt noggrann. Den sämsta klassen när det kommer till 

noggrannheten, hårdgjorda ytor hade med 43% den enda klassen under 50%. Som 

resultatet visar så var majoriteten av felklassningarna dock andra typer av bebyggelse 

vilket innebär att det inte påverkar slutresultatet. Detta gäller även för de andra 

klasserna med bebyggelse. Eftersom industrier, bostäder och lagerhus alla har tak 

som reflekterar ungefär samma signaler görs klassificeringen ingen skillnad på 

användningen. Detsamma gäller för vägar, parkeringar eller annan anlagd mark. 
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5.3 Rangordning 

Rangordningen är den faktor som har störst inverkan på slutresultatet. Det finns 

dock svårigheter med att värdera hur mycket marktäckena bidrar. Den första 

rangordningen i denna studie som baserades på litteraturen innehåller värderingar 

från andra länders ekologiska förhållanden. Även om det går att säga generellt över 

hela världen att skog är bättre än gräsmark för luftrening kan det finnas andra, mer 

specifika egenskaper som kan påverka resultatet. Våtmarker i Kina behöver inte ha 

samma egenskaper för vattenrening som våtmark i Sverige. Det är därför viktigt att 

komplettera med värderingar från områden med liknande klimat och 

förutsättningar.   

Rangordningarna som användes i denna studie visade framförallt på svårigheter med 

de lokala förhållandena. Mattis Bovin nämner t.ex. i enkäten (se bilaga A) att större 

vattenmassor har stor kapacitet att producera luftrening genom utbyte av stora 

luftmassor via havs- och landbrisar. Med de förhållande som återfinns i Bomhus eller 

andra städer/stadsdelar med liknande förhållande bör vatten kanske värderas högre.  

5.4 Ekosystemtjänster i Bomhus 

Slutresultatet visar att all skogsmark, men framförallt är barrskog betydelsefull för 

kapaciteten för produktion av EST. Det är därför viktigt att veta vilket typ av 

marktäcke som är betydelsefull för respektive tjänst. Precis som Mexia et al. (2018) 

påpekar så har både olika typer av vegetation samt omfattningen av vegetationen stor 

betydelse för vilken tjänst som produceras. Resultatet visar t.ex. att 

temperaturreglering är en tjänst med stor kapacitet i Bomhus, men p.g.a. närheten 

till havet kanske till och med har större kapacitet än vad resultatet faktiskt visar. 

Förutom att själva vattenpixlarna vid noggrannare karteringar av kapaciteten för 

produktion av EST kanske bör värderas högre i Bomhus, bör hänsyn även tas till att 

pixlar i närheten av vattnet har större nytta av den faktiska produktionen av EST. 

Utbytet av stora luftmassor som Mattias Bovin (se bilaga A) nämner betyder att 

områden i närheten av vattnet får större nytta av vattnets EST produktion. Det 

gäller dock inte bara för vatten, bostadsområden närmast av barrskog får t.ex. mer 

nytta av luftreningen än bostadsområden längre bort. 

Vid framtida planering och exploatering är det därför viktigt att veta vilka tjänster 

som produceras samt vilka tjänster som behöver beaktas. I Bomhus är det kanske 

mer betydelsefullt att bevara de marktäcken som har en stor kapacitet för tjänsterna 

flödesreglering och vattenrening eftersom dessa tjänster inte är lika starka i just 

Bomhus.  
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Det är dock grundläggande att noga utvärdera och undersöka sambanden mellan de 

olika tjänsterna eftersom de enligt Skogsstyrelsen (2017) är beroende av varandra 

genom biologiska processer. Påverkan i en tjänst som i Bomhus är stark och tillsynes 

inte borde ha några större negativa konsekvenser kan således försvaga produktionen 

av tjänster som redan har låg kapacitet.  

Klimatförändringar är en utveckling som går att se runt om i världen. Även Sverige 

är påverkat av dessa förändringar. WWF (2018) har genom SMHIs (u.å.) 

klimatscenarier antagit att de kraftiga skyfall som har rapporterats runt om i Sverige 

den senaste tiden kommer att öka till antal och omfattning i och med ett varmare 

klimat. Hårdast drabbat blir städer med sina större områden med hårdgjorda ytor 

som kan leda till att det blir översvämningar. Bäst kommer skogsområden kunna 

behandla ökande vattenmassor.  

Med en sådan utveckling kommer just flödesregleringen vara en viktig faktor att 

värna om i urbana miljöer. Det blir en viktig del att ta i beaktning i kommande 

planering och speciellt i vårt studieområde som våra resultat visar. Tydligheten i de 

resulterande kartorna visar på styrkan av denna analys, sett till att synliggöra 

omfattning av de reglerande ekosystemtjänsterna i Bomhus både för allmänhet och 

som underlag för beslutsfattare. Problemet blir när de olika marktäckena får ett 

värde som ligger nära varandra, som till exempel flödesreglering där barrskog, 

lövskog och öppen mark med vegetation hade värden som låg väldigt nära varandra. 

Det kan bidra till att en vis del av tydligheten i kartan försvinner och ställer höga 

krav på en lämplig färgsättning för att tydligt kunna presentera ett resultat där 

skillnaderna syns. I vår studie framgår dessa skillnader genom en noga övervägd 

färgsättning som just i detta fall blir tydlig i kartan över flödesreglering. 

5.5 Översiktsplan Gävle stad 2025 

Eftersom det i städer med bostadsbrist enligt Nordh et al. (2009) kan uppstå 

konflikter mellan nya bostäder och befintliga grönområden, har vi undersökt hur de 

platser Gävle kommun i Översiktsplan 2025 har möjliggjort för bostäder i Bomhus 

påverkar utbudet av EST (figur 14). 
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Figur 14. Slutresultat och de områden som möjliggjorts för nya bostäder i Gävle Översiktsplan 2025. 
Kartografiskt material ©Lantmäteriet 

 

Gävle kommun redogör i Översiktsplan 2025 för vad som ska tas i beaktning i de 

nytilltänkta bostadsområdena. Det som går att utläsa är en bristande omfattning av 

hänsynstagande till ekologiska värden och en större inriktning på fysiska värden för 

människan, som till exempel cykelförbindelser och kollektivtrafik. I t.ex. Östra 

Storhagens detaljplan från 2010 redovisas inte de ekologiska värdena i planen. I 

detaljplanens avsnitt ”FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 

KONSEKVENSER” beskrivs området som en plats för rekreation som nyttjas av 

boende i närområdet och består av ”bland- och slyskog” (Gävle kommun, 2010). Vid 

exploateringen av bostadsområdet avverkades denna ”bland- och slyskog” för att 

bereda mark åt den nya bebyggelsen. I våra resultatet från denna studie framgick det 

dock att blandskog är ett av de viktigaste marktäckena för produktion av de 

reglerande ekosystemtjänsterna: luftrening och temperaturreglering. Ett resultat 

som går i linje med Barthel et als (2015) och Tao et als (2018) studier. 

Ekosystemtjänster är ett koncept som funnits i omkring 40 år (Kremer et al., 2016) 

men har de senaste åren blivit mer på agendan både i samhället och inom 

samhällsplanering. År 2014 tog Riksdagen ett beslut för att värna om biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster där lagförändringar har genomförts för att främja 

målet (Sveriges Riksdag, 2014). Eftersom ekosystemtjänster inte har varit en 

naturlig del av planeringsprocessen förrän på senare år har Gävle kommun följt de 
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rådande planeringsnormerna i både framtagningen av översiktsplan 2025 och Östra 

Storhagens detaljplan.  

 Våra resultat visar på att flertalet av kommunens möjliggjorda bostadsområden 

ligger på platser med stor kapacitet att producera de reglerade tjänsterna som 

undersökts i denna studie (figur 14). Skulle alla de nya bostadsområdena bli 

verklighet skulle det innebära en minskning med 11,73% av barrskogsbeståndet i 

Bomhus (tabell 5). I framtida framtagning av detaljplaner för dessa kommande 

bostadsområden bör särskild beaktning tas till att många av dem är områden med 

stor kapacitet att producera EST. Det bör dock nämnas att ingen hänsyn tagits till 

rådande markägoförhållanden, vilket kan vara en anledning till kommunens val för 

lokaliseringen av de nya bostadsområdena. 

Tabell 5. Tabellen visar hur mycket av de EST producerande marktäckena som skulle kunna försvinna 
vid maximal exploatering av Översiktsplan 2025. 

 

Våtmark erhöll det högsta värdet både för vattenrening och flödesreglering. I 

kombination med att det var den minsta klassen gör att våtmarkerna kan vara extra 

viktiga att bevara, våtmarkerna kan dock vara för små i omfattning för att ha en 

påtaglig effekt. Naturvårdsverket (2018a) redovisar även hur våtmarker är viktiga 

för den biologiska mångfalden och hur känsliga dessa områden kan vara för 

förändring. I vår analys går det att se att 4 ha våtmark skulle bli påverkad om alla 

områden i Översiktsplan 2025 skulle bebyggas (tabell 5). Vid eventuell exploatering 

kan dessa mindre våtmarksområden vara fördelaktiga om de implementeras på ett 

bra sett i planerna. Med den vetskapen kan en exploatering där våtmarken integreras 

i det nya området vara av stor vikt i stället för att tas bort. Barthel et al. (2015) är av 

en liknande uppfattning när det kommer att integrera reglerande ekosystemtjänster 

och menar att det finns möjligheter att konstruera nya bostadsområden med tekniska 

lösningar där vattenflöden kan ledas till grönområden. Sett till flödesreglering bör 

Gävle kommun försöka ta tillvara både på våtmarker och grönytor för att bistå 

infrastrukturen med avlastning i dagvattenhanteringen.  

Marktäcke Hektar % av den tidigare 
storleken 

Barrskog 55 11,73% 

Lövskog 22 5% 

Våtmark 4 7,41% 

Öppen mark med 
vegetation 

27 5,42% 

Totalt 108 29,56% 
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En annan aspekt som talar för att bevara och integrera naturen i kommande områden 

är den som redovisas i översiktsplanen där Gävle kommun genom dialog med 

boende i Bomhus har kommit fram till att ”närheten till varierad natur med skog och vatten 

är viktiga.” (s. 104). För att bevara dessa värden som både människan och naturen har 

nytta av krävs en planering där de reglerande ekosystemtjänsterna tas i beaktning 

liksom de försörjande, producerande och de kulturella tjänsterna som alla bidrar till 

varandras funktioner. 
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6 Slutsats 

I denna studie har vi genom våra resultat kommit fram till att multikriterieanalys är 

ett användbart verktyg för denna typ av studie som ger en övergripande klar bild 

över resultatet. Den valda upplösningen på 10×10 m var fördelaktig vid 

klassificeringen och får anses lämplig för denna typ av analys. Att använda en 

kombination av litteratur och experter inom ämnet vid rangordning av respektive 

utvald tjänst är att betrakta som en förutsättning för trovärda resultat. Vid valet av 

experter och litteratur bör vederbörandes bakgrund och studiens kontext tas i 

beaktning eftersom det kan påverka det slutgiltiga resultatet. 

Våra resultatet visar att Bomhus har relativt stora marktäckesklasser som har hög 

kapacitet att producera reglerande ekosystemtjänster. Den tydliga skillnaden mellan 

de tjänsterna som anses bra (temperaturreglering och luftrening) och de som anses 

sämre (flödesreglering och vattenrening) är just storleken på de viktiga 

marktäckesklasserna för tjänsterna. Storleken på de viktiga klasserna barr- och 

lövskog och vatten anses därför vara anledningen till att Bomhus har en hög kapacitet 

att producera de utvalda tjänsterna. Det är tydligt att för flödesreglering och 

vattenrening där våtmark anses vara det viktigaste marktäcket är kapaciteten överlag 

mindre.  

Resultaten visar också att storleken på marktäckesklasserna har betydelse för var 

exploatering bör ske. Våtmark har med tanke på dess begränsade storlek i 

kombination med dess betydelse för flödesreglering och vattenrening i denna 

fallstudie visat sig vara det känsligaste marktäcket. Öppen mark med vegetation som 

med tanke på att det är den största marktäckesklassen samtidigt som den erhöll det 

klart lägsta värdet får anses som lämpligare för exploatering.  

Resultatet av fallstudien visar även att Gävle kommun i framtida planering bör 

beakta och belysa de ekologiska värdena i större utsträckning. Martäckeklasserna i 

denna fallstudie över Bomhus är inte unika för denna stadsdel. Liknade förhållanden 

och förutsättningar är vanliga i stora delar av Sverige. Det gör att denna metod är 

applicerbar för liknade studier på andra stadsdelar och kommuner. Vår studie skulle 

kunna fungera både som metod och underlag för Gävle kommun och andra 

kommuner i kommande planering. Analysen är baserad på det reglerande EST men 

för att få en fullständig bild och underlag för en planering där de olika 

ekosystemtjänsterna tas beaktande behöver vidare studier göras med större urval av 

ekosystemtjänster. Framtida studier bör även implementera fler experter från olika 

expertisområden för att ytterligare stärka resultaten. 
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A1 

Bilaga A. Enkäter 

Mattias Bovin. 

Rangordna marktäcke/markanvändning efter den som bidrar mest under varje utvald 

tjänst d.v.s. den som bidrar mest överst. 

Marktäcke/markanvändning som inte bidrar ges värdet 0. 

Lägg gärna in en kort kommentar efter varje tjänst. 

   

Allmän kommentar: 
Ekosystemens bidrag varierar över säsong vilket är viktigt att beakta. Nedanstående 

klassificering är endast en grov kartläggning. 

 

Temperaturreglering 
Våtmark 2 

Vatten 1 

Barrskog 2  

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 4 

Bebyggelse 0 

Industri 0 

 

Vattenområden har en förmåga att sänka temperaturen på sommaren och ha en 

värmande förmåga under vår och höst. Därför klassificeras vatten högt. Sedan 

har både barrskog och lövskog en viktig temperaturreglerande funktion i form av 

skuggverkan och evapotranspiration. Med tanke på våtmarkernas fuktighet bidrar 

dessa till temperatursänkning under sommartid. Stora, öppna grönytor kan 

såklart skapa parkbris, men i jämförelse med övriga marktäckeklasser anser jag 

att de inte har ett lika stort bidrag i temperaturreglering. 

 

Rening av luft 
Våtmark 4 

Vatten 3 

Barrskog 1  

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 4 

Bebyggelse 0 

Industri 0 

 

Eftersom barrträd har barr året om fångar de upp luftpartiklar året om och 

därmed bidrar till luftrening. För stora vattenområden har dessa ytor en kapacitet 

att bidra till utbyte av stora luftmassor och därmed bidra till en renare luft. 

Övriga vegetationsklädda ytor kan fånga upp partiklar och rena luft, men bidrar 

inte i samma utsträckning som skogsområden eller enstaka träd och buskmarker. 

 

 

 

 

 

 



 

 
A2 

Vattenrening 
Våtmark 1 

Vatten 1 

Barrskog 2 

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 2 

Bebyggelse 0 

Industri 0 

 

Våtmarker renar vatten genom att fånga upp olika föroreningar. Vatten bryter 

ned föroreningar naturligt på längre sikt via den hydrologiska cykeln. Barrskog 

och lövskog samt övrig vegetationsklädd mark bidrar till vattenrening genom 

infiltration i marken. 

 

Vattenreglering 
Våtmark 1 

Vatten 1 

Barrskog 2 

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 2  

Bebyggelse 0 

Industri 0 

 

Våtmarker bidrar till vattenreglering genom att fördröja snabba vattenflöden 

innan de når själva vattenytan. Själva vattenytan reglerar i sin tur vatten genom 

olika hydrologiska processer. Även barrskog och lövskog samt resterande 

vegetationsklädda ytor har en förmåga att dämpa snabba flöden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
A3 

Johan Colding. 

Rangordna marktäcke/markanvändning efter den som bidrar mest under varje 

utvald tjänst d.v.s. den som bidrar mest överst. 

Marktäcke/markanvändning som inte bidrar ges värdet 0. 

Lägg gärna in en kort kommentar efter varje tjänst.   

 

Temperaturreglering 
Våtmark 4 

Vatten 3 

Barrskog 1 

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 5 

Bebyggelse 6 

Industri 0 

 

Rening av luft 
Våtmark 5 

Vatten 4 

Barrskog 1 

Lövskog 2 

Öppna grönytor/ängsmark 3 

Bebyggelse 6 

Industri 7 

 

Vattenrening 
Våtmark 1 

Vatten 2 

Barrskog 5 

Lövskog 4 

Öppna grönytor/ängsmark 3 

Bebyggelse 6 

Industri 7 (Om allt vatten renas i vattenreningsverk så toppar denna kategori, 

liksom bebyggelse ovan, men det är ju ingen ekosystemtjänst). 

 

Vattenreglering 
Våtmark 1 

Vatten 2 

Barrskog 4 

Lövskog 3 

Öppna grönytor/ängsmark 5 

Bebyggelse 6 

Industri 7 
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Bilaga B. Bilder 

Figur B1. Vatten- och våtmarksområde Rudsjön i norra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 

Figur B2. Vatten- och våtmarksområde Rudsjön i norra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson  

 

 

 



 

 
B2 

Figur B3. Öppen mark med vegetation i sydöstra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson  

 

Figur B4.Öppen mark med vegetation och löv- och barrskog i sydöstra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 
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Figur B5. Öppen mark med vegetation på ett kalhygge i sydöstra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 

Figur B6. Öppen mark med vegetation på ett kalhygge i sydöstra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson  
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Figur B7. Tallskogsområde i södra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 

 

Figur B8. Tallskogsområde i södra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 
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Figur B9. Tall- och barrskogsområde i södra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson  

 

Figur B10. Tall- och barrskogsområde i södra delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 
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Figur B11. Barrskogsområde i nordvästliga delen av Bomhus. Fotografi: Tim Eriksson 
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Bilaga C. Känslighetsanalys 

 

Figur C1. Simulerat slutresultat utifrån rangordningen från litteraturstudien. Kartografiskt material 
©Lantmäteriet. 

 

Figur C2. Simulerat slutresultat utifrån rangordningen från Johan Colding. Kartografiskt material 
©Lantmäteriet. 



 

C2 

 
 

 

Figur C3. Simulerat slutresultat utifrån rangordningen från Mattias Bovin. Kartografiskt material 
©Lantmäteriet. 

 




