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Översiktlig ekosystemtjänstanalys för Backen, Södra Sunnanå 
 
En översiktlig ekosystemtjänstanalys är utförd med Boverkets verktyg ESTER. Verktyget är utvecklat 
för att ge en första övergripande bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats och hur befintliga 
ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en planerad åtgärd. Verktyget analyserar 22 olika 
ekosystemtjänster och visualiserar på ett enkelt sätt omfattningen av ekosystemtjänsterna som försvinner 
eller tillförs genom åtgärden. Verktyget går inte in i detalj och beaktar inte vilka kvaliteter de gröna 
strukturerna har.  
 
Naturen i staden är viktig för den biologiska mångfalden och som buffrande system för att skapa 
motståndskraftiga städer i tider när klimatet förändras. Grönskan i staden är även en viktig byggsten i att 
skapa trygga och trevliga samhällen. En analys av ekosystemtjänster utgör därmed en viktig del i en 
hållbar samhällsplanering eftersom den synliggör värdet av grönskan och dess ekosystemtjänster.  
 
Backenområdet utgörs idag till största del av barrskog i olika stadier av ett aktivt trakthyggesbruk. Det 
finns ett område öster om planen som håller höga naturväden pga de gamla och grova lövträd som växer 
där. Detta område omfattas dock inte av detta planområde men kommer planeras och exploateras i 
senare skede. Området ligger nära befintligt bebyggelse och nyttjas av närboende för rekreation. 
Området försörjer i dagsläget staden med alla de fyra olika typerna av ekosystemtjänster (reglerande, 
kulturella, stödjande och försörjande). Nu planerad etablering gör att staden växer och skogen kommer 
längre bort, tillgänglig skogsmark omvandlas till kvartersmark och hårdgjorda ytor. Många av de 
ekosystemtjänster som område idag förser samhället med kommer att påverkas negativt. Planen behöver 
skapa förutsättningarna för att möjliggöra mångfunktionell grönska samt sträva efter kompensera 
förlorade värden så att många ekosystemtjänster fortsatt kan fungera i området.  
 
De stödjande och försörjande tjänsterna kommer i stor utsträckning påverkas negativt av etableringen. 
Skogen som råvara plockas bort och ytan som kan leverera tex bär och svamp minskar. De stödjande 
ekosystemtjänsterna som påverkas mest negativt berör områdets funktion som livsmiljöer för växt- och 
djurliv samt det naturliga kretslopp som finns i en skog. Många stödjande ekosystemtjänster kan gynnas 
genom välplanerade gröna stråk genom området samt kompensation av förlorade värden. Flertalet 
reglerande ekosystemtjänsterna påverkas även de negativt, bla områdets förmåga att kvarhålla vatten 
påverkas negativt medan pollinering kan gynnas om tex brynmiljöer och andra blommande marker 
anläggs. Etableringen skapar ett ökat behov av kulturella ekosystemtjänster, eftersom nya bostäder 
skapar ett ökat behov av allmänt tillgängliga ytor för rekreation. Rekreativa kvaliteter i 
närområdet kommer behövas som komplement till de värden och funktioner som inte finns inom 
planområdet. En välfungerande gröninfrastruktur till angränsande områden, liksom utveckling av 
rekreation i närområdet krävs för att tillgodose framtida behov.   
 
I och med etableringen kommer två gröna stråk tillskapas, dessa utgöra stommen för den gröna 
infrastrukturen genom området. De gröna stråken är en förutsättning för att området fortsatt ska kunna 
leverera ekosystemtjänster. Det nord-sydliga stråket behöver få en tydlig multifunktionell karaktär som 
dels fungerar som passage till naturområden bortanför detaljplanen men även hantera den ökad mängd 
dagvatten samt fungera som spridningskorridor för växt- och djurliv. Hanteringen av dagvattnet behöver 
utformas så att de efterliknar naturliga strukturer eftersom det då även gynnar stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster utöver de reglerande ekosystemtjänsterna. Inom stråken finns även möjlighet att via 
aktiva åtgärder återskapa och gynna ekosystemtjänster. Genom att återplantera områden som idag utgör 
kalhygge kan ekosystemtjänster återskapas. Att plantera lövträd och anlägga brynmiljöer, miljöer som 
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saknas inom trakthyggesbruket, skapas nya livsmiljöer inom planområdet som gynnar den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna. Det är viktigt att planens visioner följer genom hela genomförande 
av detaljplanen. Genom en välplanerad exploatering av området kan befintliga biologiska värden och 
ekosystemtjänster säkerställas inom planområdet tex är det viktigt att de gröna stråken bevaras intakta 
och inte används som upplagsplats för maskiner och jordmassor. Vid avverkning av tomter och vägar 
bör det aktivt sparas ett antal grova träd som sedan placeras i de gröna stråken för att skapa nya 
livsmiljöer. Stråken kan på så sätt både upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom 
området även om den totala grönskan minskar.  
 
 

 
   
Figur 1. Den svart streckad linje visar startvärdet (procent) för varje analyserad ekosystemtjänst. Grått område betyder att 
projektet ger en negativ påverkan, ljusgrönt område är det som finns kvar efter att projektet har genomförts och mörkgrönt 
område är sådant som projektet påverkar positivt. Röd linje visar att ekosystemtjänster kan skapas via kompensation.  
 
  
 
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa  
 
 
Johanna Engström, Ekolog  
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