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”Mer än 50 % av jordens människor bor 
i städer, men människan är som art helt 
beroende av naturen för att överleva. 

Om vi ska kunna fortsätta bo i städer 
behöver vi naturen. Den är lika viktig 

som elnätet eller kollektivtrafiken.” 
Annika Kruuse, fil dr. Miljöförvaltningen, BiodiverCity, Malmö stad 
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”Vi vill värna naturen i staden så att den i 
sin tur kan ta hand om oss.”  

Christina Wikberger, miljöförvaltningen, Stockholm stad

Stadens 
gröna ytor, stråk och 

friluftsområden

Livskvalitet

Fritidssyssel-
sättning

Social sam-
manhållning Kulturarv

Biologisk 
mångfald

Friluftsliv

Attraktivitet
Samhälls-
ekonomi

Hälsa

Turism

Tillgängligheten och utformningen av stadens grönska påverkar många faktorer i samhället. 
Ovanstående cirklar visar några av dem. 
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KAP 1  VAD OCH VARFÖR? 
1.1 INLEDNING
Livet mellan husen
Livet i staden pågår huvudsakligen mellan  
byggnaderna. Platserna och stråken mellan 
husen, samt deras koppling till omkringlig-
gande naturområden, spelar en avgörande 
roll för stadens liv och attraktivitet. Den 
gröna infrastrukturen i staden påverkar 
människors, djurs och växters möjlighet 
att röra sig i staden, ungefär på samma 
sätt som trafikens infrastruktur påverkar 
bilarnas möjlighet att ta sig fram i staden.

Den gröna infrastrukturen kan exempelvis 
bestå av gång- och cykelvägar, alléer och 
gröna gaturum som torg och parker. I bästa 
fall skapar de här miljöerna, tillsammans 
med omkringliggande naturområden, ett 
sammanhängande grönt nätverk genom 
staden som människor och djur kan röra 
sig i. 

Det gröna nätverket påverkar,     
tillsammans med gatunätverket och 
byggnaderna, stadens karaktär och 
miljö. En stads gröna infrastruktur och 
de resurser  (ekosystemtjänster) den ger 
oss människor är en minst lika viktig 
beståndsdel för utveckling av välstånd 
och livsmiljö som bebyggelsestruktur och 
annan infrastruktur (Boverket, 2007). 

Läsanvisningar
Dokumentet är uppdelat i följande kapitel: 

Kapitel 1 ”Vad och Varför?”
Kapitlet beskriver bakgrunden och syftet 
med en grön strategi för Lysekils kommun 
samt det praktiska genomförandet av 
projektet. I slutet av kapitlet presenteras 
även några av de verktyg kommunen har 
för att styra mot en hållbar utveckling vid 
exploatering.

Kapitel 2 ”Att värdera naturen” 
Kapitlet förklarar begreppet ekosystem-
tjänster. Det består till stor del av inspi-
rationsbilder med beskrivande bildtexter. 
Här presenteras konkreta exempel på hur 
grönstrukturen i städer kan utvecklas för 
att bättre gynna samhällsekonomin.

Kapitel 3 ”Lysekils stads gröna 
infrastruktur” 
Kapitlet är en kortfattad sammanställning 
av en inventering och en dokumentation 
av Lysekils stads gröna infrastruktur. Till 
kapitlet hör fem kartor som visar var de 
områden som beskrivs i kapitlet ligger. 
Den informationen fanns tidigare inte 
sammanställd i vare sig text eller karta.  
En del av informationen i kartorna har 
under arbetets gång lagts ut på Lysekils 
kommuns hemsida. Detta har förbättrat 
allmänhetens tillgång till information om 
exempelvis stadens parker, friluftsområden 
och vandringsleder.  

Bakgrund och syfte
En framgångsfaktor i stadsutveckling  
ligger i att bli bättre på att se och på ett 
medvetet sätt hantera och utveckla
de gröna miljöernas mångfacetterade 
värden i staden och dess närhet. Planen 
syftar till att bidra till ett helhetsperspektiv 
där de gröna miljöernas betydelse för 
samhällsekonomin presenteras. Utan 
denna helhetsbild finns det risk att 
befintliga resurser inte utvecklas och 
nyttjas, eller går förlorade. 

Strategin ska: 

• Bidra till stoltare och nöjdare invånare och 
turister samt till att Lysekil blir en mer 

       attraktiv stad att bo i och flytta till.

• Bidra till dokumentation och analys av 
       befintliga resurser i form av exempelvis      
       naturområden, vandringsleder, 
       parker och lekplatser.
 
• Sprida kunskap om begreppet ekosystem-

tjänster och om varför stadens gröna ytor 
har ett samhällsekonomiskt värde. 

• Vara ett tematiskt tillägg till översikts-
      planen och ett underlag till andra 
      strategiska dokument. 

• Bidra till att uppfylla lokala miljömål 
och styrdokument, samt till att inter-
nationella, nationella och regionala mål 
och konventioner efterlevs och uppfylls 
på lokal nivå.
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1.2 AVGRÄNSNING
Lysekils stad
Den gröna strategin kommer att gälla 
för hela kommunen. Inventeringen och 
analysen som presenteras i kapitel 3 i detta 
dokument rör dock bara Lysekils stad och 
angränsande naturområden. Inventeringen 
och analysen är ett stort arbete som sedan 
kommer att fortgå i övriga tätorter i 
kommunen. 

1.3 GENOMFÖRANDE
STEG 1 
Att skapa en gemensam grund- 
ett underlagsdokument

1a.
Inspiration
Framtagande av ett inspirations- och 
kunskapsunderlag kring hållbar stads-
planering, baserat på ekosystemtjänst-
ansatsen. 

1b. 
Inventering och analys
En inventering av den gröna infrastruk-
turen i Lysekils stad och dess närliggande 
friluftsområden som syftar till att ge en 
helhetsbild över de resurser/ekosystem-
tjänster som Lysekils stad besitter. Den 
tillhörande analysen ger en bild av hur 
dessa resurser skulle kunna utvecklas och 
förstärkas. 

1c
Kunskapshöjande workshops 
Workshops och föreläsningar med 
politiker, allmänhet, styrgrupp, projekt-
grupp och referensgrupper. Syftet med 
dessa har varit att samla in underlag, 
men även att höja kunskapen gällande 
den gröna infrastrukturen som en resurs i 
stadsmiljön.

Sammanställningar av de workshops med 
mera som hållits ligger som bilagor till 
detta dokument. Det har varit: 

• Insamling av allmänhetens åsikter 
kring stadens utemiljöer på en   
seglingsvecka. 

• Ett längre samarbete med en klass i 
mellanstadiet på temat ”Framtidens 
stad”. 

• En workshop med en klass i lågstadiet 
gällande vad de vill kunna göra 
utomhus i sin närmiljö.

• En minimässa där barnen själva 
presenterade sitt arbete för politiker 
och tjänstemän. 

• Slutligen hölls även en workshopdag 
med föreläsningar och diskussioner 
med tjänstemän, politiker och övriga i 
referensgruppen. 

STEG 2 - 2017-2018
Framtagande av mål och strategier

Utifrån det underlag som samlats in i steg 
1 så arbetas ett mål- och strategidokument 
fram. Målen och strategierna tas sedan upp 
för antagande i kommunfullmäktige. 

Målen och strategierna ska kopplas till 
ekonomiska ramar. De ska även kopplas 
till de ekonomiska besparingar som 
ekosystemtjänsterna bidrar med till vårt 
samhälle. 

2019-
Uppföljning och 
budgetimplementering

Vid varje ny mandatperiod ska målen och 
strategierna gällande grönstrukturplanen 
tas upp för beslut om fortsatt implemente-
ring eller eventuell revidering. Detta är ett 
kontinuerligt arbete och innefattas inte av 
någon tidsram på samma vis som de övriga 
delprojekten. 
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1.4 TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
INTERNATIONELLA
Landskapskonventionen
Europarådet (2000) konstaterar att 
landskapet spelar en viktig roll för de 
allmänna intressena på det kulturella, 
ekologiska, miljömässiga och sociala 
planet. Landskapet utgör en resurs som 
är gynnsam för ekonomisk verksamhet. 
Skydd, förvaltning och planering av 
landskap kan även bidra till att skapa 
arbetstillfällen. 

Konventionen om biologisk 
mångfald
Våra nationella miljökvalitetsmål är 
kopplade till internationella miljömål. På 
FN-konferensen om miljö och utveckling 
i Rio de Janerio år 1992 antogs en 
konvention om biologisk mångfald (FN, 
1992). Sverige är ett av drygt 160 länder 
som undertecknat konventionen. Sedan 
den trädde i kraft år 1993 har alla länder 
som anslutit sig arbetat med att ta fram 
beslut och riktlinjer för vägledning till hur de 
övergripande målen ska nås. Ett av besluten 
(COP V/6) handlar om den så kallade ekosys-
temansatsen (Ecosystem Approach) som 
är en arbetsmetod som används för att nå 
konventionens mål.

NATIONELLT
Sverige har tagit fram sexton nationella 
miljökvalitetsmål. De mål som relaterar till 
grönstrukturplanen är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust och 

skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

REGIONALA
Västra Götalandsregionen har under 
2015, tillsammans med länets kommuner 
och andra miljömålsaktörer, tagit fram 
regionala miljömål och tilläggsmål (Västra 
Götalands län, 2015). Av dessa tilläggsmål 
är följande relevanta för grönstruktur-
planen:

• Nära till naturen. År 2020 ska 
avståndet till närmsta tillgängliga 
grön- eller vattenområde om minst 1 
hektar inte vara större än 300 meter 
från bostäder, skolor och förskolor. Det 
är viktigt att den bostadsnära naturen 
innehåller kvaliteter så att den kan 
tillfredsställa människans behov av 
rofylldhet, naturupplevelser, lek och 
umgänge.

• Synliggjorda ekosystemtjänster 
i den fysiska planeringen. Senast 
år 2020 ska ekosystemtjänster (se 
kapitel 2) synliggöras i översiktsplaner, 
detaljplaner och vägplaner.

• Bevarad tätortsnära skog och 
brukningsvärd jordbruksmark. 
År 2020 ska städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö, anläggningar 
och transportinfrastruktur utvecklas 
utan att tätortsnära skogsmark som 
har högt socialt och/eller ekologiskt 
värde tas i anspråk. Tätortsnära 
brukningsvärd jordbruksmark ska inte 
heller tas i anspråk så att möjligheten 
till stadsnära odling och rekreation 
försämras.

• Lätt att gå, cykla och åka 
kollektivt. År 2020 ska ny samman-
hållen bebyggelse såsom arbets-
platser, skolor, bostäder, kultur- och 
fritidsverksamhet lokaliseras så att 
alla funktioner kan nås till fots eller 
med cykel. Där det inte är möjligt finns 
kollektivtrafik inom gång- eller cykelav-
stånd. 

• Samhället anpassas till klimat-
förändringarna. Bebyggelse och 
infrastruktur ska lokaliseras och 
utformas med hänsyn till extrema 
väderhändelser och den pågående 
klimatförändringen. 
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KOMMUNALA
De fem kommunala                       
utvecklingsområdena 
I enlighet med Lysekils kommuns styr- och 
ledningsmodell antog Lysekils kommun 
under 2016 fem utvecklingsområden med 
tillhörande utvecklingsmål. 

De områden och mål som berör den gröna 
strategin är följande: 

Barn och unga är vår framtid 
- Alla barn och unga i Lysekils kommun 
ska ges förutsättningar för en bra hälsa och 
goda livsvillkor. 

Vi utvecklas genom lärande
- Lysekils kommun ska vara en kreativ och 
kompetens organisation. 

Kom och upplev Lysekil och vår 
unika livsmiljö
- Lysekil ska vara en året-runt-stad som 
erbjuder hägkvalitativa upplevelser året 
om. 

Översiktsplanen
I Lysekils kommuns översiktsplan (antagen 
2006, aktualitetsförklarad 2010-10-28) 
anges att kommunen ska styra utveck-
lingen på ett sätt som är ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart. Grön-
strukturplanen bidrar till att möjliggöra en 
sådan utveckling. Den har även koppling 
till många av de övergripande mål och 
strategier som återfinns i översiktsplanen, 
där kommunen har åtagit sig att främja 
både folkhälsa och biologisk mångfald. 

Under de kommande åren ska en ny över-
siktsplan tas fram. Grönstrukturplanen 
kommer delvis tas fram parallellt med 
denna, men eftersom grönstrukturplanen 
påbörjats tidigare kommer den även att 
fungera som ett kunskapsunderlag för 
översiktsplanen. 

Naturvårdsplanen
I Lysekils naturvårdsplan (antagen 
2010-12-16) anges det i åtgärdspro-
grammet att en grönstrukturplan ska tas 
fram. Detta som ett led i att utveckla en 
god och hälsosam livsmiljö samt verka för 
en god regional och global miljö. 

De lokala miljömålen
Grönstrukturplanen är även ett led i att 
uppfylla de lokala miljömålen som atogs 
gemensamt för Lysekils, Munkedals och 
Sotenäs kommuner 2016.04.13. 
 
•  Hållbar livsstil 
Vi ska främja ett hållbart beteende via 
utbildning och information, erbjuda 
invånare och turister en hälsosam livsmiljö 
samt se demokrati, delaktighet och 
inflytande som viktiga medel i arbetet med 
hållbar utveckling.

•  Biologisk mångfald
Vi ska ha god kunskap om och 
kommunicera om kommunens natur-  
miljöer samt ta hänsyn till värdefulla 
naturmiljöer vid planering och exploate-
ring.

Boendestrategin
I boendestrategin (antagen 2013-06-28) 
anges att det ska tas fram en grönstruk-
turplan som ett led i att uppfylla några 
av dess mål, delmål och strategier. Målen 
och strategierna påvisar vad kommunen 
ska fokusera på för att attrahera nya och 
befintliga invånare att verka, leva och 
bo i Lysekils kommun. Följande mål och 
strategier ur boendestrategin har koppling 
till grönstrukturplanen. 

2. Få de unga som utbildat sig att 
återvända till kommunen.
2.4 Verka för ett rikt fritids- och    
kulturutbud.

4. Förbättra infrastrukturen.
4.4 Planera för att bygga ut fler    
gång- och cykelvägar.

5. Utveckla ett attraktivt, hållbart och 
varierat bostadsbestånd för helårs-
boende.
5.2 Skapa attraktiva vistelsemiljöer   
för samvaro, aktiviteter och 
friluftsliv.
5.2.1 Planera för trygga miljöer    
genom t.ex. trygghetsvandringar och   
belysningsstrategi.
5.2.2 Planera för fler kolonilottsområden, 
odlingsmöjligheter i bostadsområden och 
tätortsnära grönområden.
5.2.3 Utveckla lantliga 
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fritidsaktiviteter som ridning, 
klättring och vandring.
5.3.2 Ta fram tydliga riktlinjer    
och goda exempel för dagvatten    
m.m. 

6. Värna och marknadsföra de 
värden som gör vår kommun 
attraktiv.
6.1 Identifiera, stärka och 
marknadsföra attraktionskraften    
för kommunen i stort och för de    
olika kommundelarna.
6.3 Hushålla med de lägen och    
markområden som gör vår kommun   
attraktiv.
6.3.4 Peka ut orörda områden    
värda att skydda från exploatering.

Näringslivsstrategi
En näringslivstrategi med tillhörande 
handlingsplan (antagen 2014-01-30) pekar 
ut mål och aktiviteter som kommunen ska 
arbeta för i syfte att främja företagandet 
i kommunen. Några av målen och 
strategierna berör grönstrukturplanen, 
eftersom grönstrukturen kan påverka 
besöksnäringen samt stadens attraktivitet i 
stort. Dessa är: 

Utvecklingsområde – Attityder 
• Medborgarnas bedömning av Lysekils 

kommun som plats att bo och leva på 
ska öka.

Utvecklingsområde – Attraktiva 
närmiljöer 
• Nå plats 50 i tidningen Fokus ranking 

”Här är bäst att bo” till år 2020 (plats 
221 år 2012).

Handlingsplanen som hör till näringslivs-
strategin listar de aktiviter som behöver 
genomföras för att nå målen. De aktiviteter 
som berör grönstrukturplanen är: 

• Skapa förutsättningar för ett ökat antal 
sysselsatta inom besöksnäringen.

• Kultur och mångfald som tillväxtfaktor.

Ett uppdaterat näringslivsprogram håller 
på att tas fram och planeras bli klart under 
2018. 

1.5 KOMMUNENS 
VERKTYG
Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) övergri-
pande mål beskrivs i portalparagrafen 1 kap. 
1 §:

”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsvillkor och en god och långsik-
tigt hållbar livsmiljö för människan i dagens 
samhälle och för kommande generationer.”
 
Nedan presenteras kommunala verktyg på 
olika nivåer och deras möjlighet att påverka 
en hållbar utveckling där de samhällsnyt-
tiga värden naturen ger oss människor tas 
tillvara och utvecklas. 

Översiktsplan och grönstrukturplan
Den översiktliga planeringen handlar inte 
bara om bebyggelseutveckling. Som bas för 
all planering finns vårt landskap och vår 
natur. Den gröna infrastrukturen i staden 
och kommunen behöver sträcka sig över 
och inom kommungränserna på samma 
sätt som trafiksystemet. All bebyggelse-
exploatering har även möjlighet att ge 
samhället ett mervärde i form av attraktiva 
och effektiva grönytor. 

Som underlag till en översiktsplan bör det 
därför finnas en inventering och en prognos 
för hur behoven av de värden (ekosystem-
tjänster) som de gröna miljöerna skapar ser 
ut, nu och i framtiden. Grönstrukturplanen är 
en del i detta arbete. 

Markanvisningsavtal
En markanvisning kan äga rum när en 
kommun önskar att exploatera kommunalt 
ägd mark. I en markanvisning kan 
kommunen ange de villkor som byggherren 
behöver uppfylla för att få förhandla med 
kommunen om förutsättningarna för 
genomförande av nyexploatering. I dessa 
villkor kan kommunen definiera hållbar-
hetsaspekter såsom inventering, kompen-
sation eller utveckling av värden i de gröna 
miljöerna (ekosystemtjänster) som ska 
uppfyllas vid kommande exploatering. 
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Turist-

Workshops
Vid framtagande av planer kan kunska-
pen höjas och kreativiteten öka genom 
olika workshops. Ett exempel på detta ät 
när stadsdelen Kilen i Stockholm skulle 
göras om. Då bjöd kommunen in olika               
arkitekt- och landskapsarkitektföretag 
till en workshop om sätt att utveckla en 
hållbar stadsdel, istället för till en tävling. 
Kommunen ville använda de olika teamens 
förslag och synpunkter, bland annat  till ett 
samrådsförslag för detaljplanen. Målet var 
inte att få fram ett vinnande förslag, utan 
att få ett bra diskussionsmaterial att utgå 
från. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Vid framtagande av detaljplaner som antas 
ha en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas 
fram. 

Kompensationsåtgärder som utjämnar 
eller ersätter en bebyggelseexploaterings 
negativa påverkan kan anges i en MKB. 
Exempelvis så kan förlusten av ett grönt 
stråk kompenseras genom anläggande av 
ett nytt grönt stråk i närheten, alternativt 
genom att utveckla en annan ekosystem-
tjänst som identifierats som bristfällig 
inom detaljplaneområdet. Vid framtagande 
av en detaljplan som påverkar ett 
naturområde kan även en skötselplan för 
naturen och ekosystemtjänsterna tas fram. 

Alla åtgärder kopplat till den gröna 
miljön i en detaljplan bör även tas upp i 
exploateringsavtalet. Detta för att ge dem 
ytterligare tyngd.  

Detaljplaner och grönytefaktor
På många håll i landet arbetar man med 
en grönytefaktor vid framtagande av 
detaljplaner. Det är ett sätt att säkerställa 
grönytor på kvartersmark redan i 
detaljplaneskedet. En grönytefaktor 
beskriver förhållandet mellan den 
ekologiska effektiva ytan och den totala 
tomtytan. Den fastställer ett värde för 
grönskan på kvartersmarken där åtgärder 
som ger poäng exempelvis är en öppen 
dagvattenhantering, gröna tak och 
plantering av träd och buskar.  Metoden 
kommer från Berlin och användes för 
första gången i Sverige i Malmö under 
BO01. Att införa grönytefaktorn i vissa 
detaljplaner kan bland annat:  

• Vara en del i marknadsföringen och öka 
nyexploateringens attraktivitet.

• Förbättra boendemiljön samt bidra till 
ökad hälsa och ökat välbefinnande.

• Bidra till en hållbar dagvattenhantering 
som kan hantera skyfall.

• Skapa och förbättra biologisk mångfald.
• Förbättra luftsammansättningen.
• Skapa sol- och vindskydd.
• Bidra till en attraktiv stad att bo och 

vistas i.
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Turist-

Vilka ekosystemtjänster kan du upptäcka i bilden?

KAP 2  ATT VÄRDERA NATUREN

Illustration: Ulrika Lindahl
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2.1 EN TOLKNING AV 
EKOSYSTEMANSATSEN 
För att tydliggöra vårt beroende av naturen  
utgår grönstrukturplanen från en tolkning 
av ekosystemansatsen. Ekosysteman-
satsens innebörd är att människan är en 
viktig del av många ekosystem och att 
ekosystemen har en viktig funktion när 
det gäller att producera varor och tjänster, 
så kallade ekosystemtjänster, som vi 
människor är beroende av (Naturvårds-
verket, 2008). 

Att värdera naturen 
Ekosystemtjänster kan prissättas, även om 
det ibland är svårt. Det innebär att de går 
att jämföra med andra varor och tjänster. 
Genom att synliggöra ekosystemtjänsters 
värde kan beslutsfattare ta klokare beslut 
i förhållande till människans behov av 
fungerande ekosystem. Beslut som påverkar 
ekosystemen fattas dagligen av politiker, 
myndigheter, kommuner, företag och andra 
organisationer, såväl som av individer. 
Genom att förstå värdet på de ekosystem-
tjänster som kan påverkas av olika beslut kan 
avvägningar göras mellan olika alternativ för 
att säkerställa samhällets långsiktiga behov 
av fungerande ekosystemtjänster (Natur-
vårdsverket, 2015). Kunskap kring ekosys-
temtjänsters värden kan vara bra att ha vid 
beslut som rör exempelvis markanvändning 
– var passar det att lägga bebyggelse eller 
infrastruktur? Hur kan den se ut för att 
stärka ekosystemens förmåga att generera 
ekosystemtjänster?

Syftet med värdering av ekosystemtjänster 
är inte att sätta prislappar på naturen för 
att någon ska tjäna pengar på den, utan 
att skapa förståelse för hur beroende vi 
är av naturens komplexa funktioner och 
processer, samt hur dyrt och svårt det 
vore att ersätta dem. Nedan följer några 
exempel på värdering av ekosystem-
tjänster: 

• 23 miljarder dollar beräknas Nord-
amerikas fladdermöss vara värda. Det 
är priset för den mängd insektsgift 
som skulle krävas för att skydda lant-
brukarnas grödor om fladdermössen 
plöstligt slutade fånga skadeinsekter 
(Forskning & framsteg, 2011).

• Pollineringsarbetet är både tidskrä-
vande, arbetsamt och dyrt jämfört 
med det gratisarbete bin gör. I Sichu-
anprovinsen i Kina är bina redan helt 
utdöda och människorna där får själva 
pollinera fruktträden med pensel för 
att få någon skörd. Det behövs 10-12 
personer för att manuellt pollinera lika 
många äppelträd som ett bisamhälle 
klarar av. 

I detta kapitel listas olika ekosystem-
tjänster för Lysekils stad och närliggande 
naturområden. Det tydliggörs vilka 
vinsterna kan bli om kommunen utvecklar 
dem, samt vilka konsekvenserna kan bli 
om kommunen inte tar hänsyn till dem. På 
följande sida ges ett konkret exempel på 
detta. 

”Ekosystemtjänster är ett ganska långt och 
komplicerat ord för en enkel sanning: 

att människan är beroende av naturen och 
de tjänster som den ger”. 

Lena Ek, miljöminister 2011-2014.AT
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2.2 ETT EXEMPEL PÅ EN 
EKOSYSTEMTJÄNST 

Översvämningskydd 
Gröna ytor ger ett naturligt skydd mot 
översvämningar, genom att växter 
och genomsläppliga markytor suger 
åt sig vatten och fördröjer det. Detta 
är en ekosystemtjänst som kan ha stor 
ekonomisk betydelse för människan, 
eftersom översvämningar är kostsamma. 
Om en stad eller tätort innehåller alltför 

många hårdgjorda ytor (exempelvis 
ogenomsläpplig asfalt) som inte kan suga 
upp och fördröja regnvattnet kan det 
leda till stora kostnader på grund av höga 
vattenflöden och översvämningar. 

Bilderna nedan visar två olika scenarion. 
Ett där ekosystemtjänsten översvämnings-
skydd har tagits tillvara i stadsplaneringen 
och ett där ekosystemtjänsten, det vill säga 
naturens egna förmåga att hantera stora 
skyfall, inte tillvaratagits. 

Att utveckla ekosystem-
tjänstens potential 
Om vi tar vara på och 
utvecklar markytor 
(exempelvis gräsytor och 
planteringar) som kan 
fördröja och suga upp 
regnvatten får staden en större 
förmåga att hantera stora 
vattenmängder vid skyfall. 
Gröna tak och väggar tar hand 
om regnvattnet så att inte allt 
rinner ner i avloppssystemen 
samtidigt och orsakar 
översvämning. 

Ett hot mot ekosystem-
tjänsten 
En stad med många 
hårdgjorda ytor har svårt att 
ta hand om stora skyfall och 
kan drabbas av kostsamma 
översvämningar.  

Illustrationer: Ulrika Lindahl

AT
T 

VÄ
R

D
ER

A 
N

AT
U

R
EN



14

2.3 GRÖNSTRUKTURENS EKOSYSTEMTJÄNSTER
På detta uppslag tydliggörs sambandet mellan ekosystemtjänsterna, hoten mot dem, och vilka 
konsekvenserna kan bli om tjänsterna förstörs eller inte utvecklas. Ringarna visar ett exempel på 
hur ekosystemtjänsterna kan påverkas av olika hot, och vilka konsekvenser det kan få. 

Vilka samband ser du mellan ekosystemtjänsterna, hoten och konsekvenserna? 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
En väl utvecklad grönstruktur som 
tar tillvara på ekosystemtjänsterna 
påverkar stadens ekonomiska, sociala 
och ekologiska hållbarhet.
 
Kulturella tjänster
• Stadens själ och karaktär
• Turism och näringsliv 
• Psykisk och fysisk hälsa
• Mötesplatser, konst och kultur
• En pedagogisk resurs
• Naturupplevelser i vardagen

Producerande tjänster
• Rent vatten
• Matproduktion
• Material, t.ex. trä och sten

Reglerande tjänster
• Översvämningsskydd
• Pollinering
• Koldioxidbindning
• Bullerdämpning
• Rening av luft
• Rening av vatten

Understödjande
• Biologisk mångfald
• Fotosyntes

Illustrationer: Ulrika Lindahl

Producerande tjänster

Kulturella tjänster

Reglerande tjänster

Understödjande tjänster
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Bristande underhåll Minskade intäkter

HOT
En samhällsplanering och utveckling 
av staden som inte prioriterar 
grönstrukturen riskerar att förstöra 
ekosystemtjänsterna. 

• En stad för bilar, en planering 
      med bilarna i fokus.  

• Kortsiktiga parkeringslösningar.

• Bristande underhåll och ingen 
utveckling av befintliga stråk, 
parker och friluftsområden.

• Bristande information 
om tillgängliga aktviteter, 
vandringsleder, 
rekreationsområden etc.

• Ogenomtänkt exploatering 
såsom plansprängning samt 
exploatering av friluftsområden och 
promenadstråk.

• Omodern dagvattenhantering, 
      minskning av gröna ytor.

• Igenväxning av kulturlandskapet.

• Nedskräpning.

• Utsläpp av skadliga ämnen.

• Brist på delaktighet.

• Att bygga på jordbruksmark.

KONSEKVENSER 
Om hoten får ta överhand och 
tjänsterna inte utvecklas kan det 
exempelvis leda till nedanstående 
konsekvenser.

• En oattraktiv stad vilket kan leda 
      till minskade intäkter p.g.a.         
      minskad inflyttning och turism.

• Ett dåligt utnyttjande av befintliga 
resurser.

• Staden får en svag identitet.

• Översvämningar.

• Försämrade spridningsmöjligheter 
för djur och växter = artfattigdom.

• Försämrad fysisk och psykisk 
hälsa.

• Upplevd otrygghet.

• Segregation p.g.a. brist på 
mötesplatser. 

• Skadegörelse till följd av bristande 
underhåll och delaktighet samt  
ostimulerande miljöer.

• Fysiska skador till följd av dåligt 
underhåll, exempelvis cykelolyckor. 

• Otillgängliga stråk, parker och 
rekreationsområden. 
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På följande sidor beskrivs ett antal ekosys-
temtjänster mer ingående. I listan till höger 
ser du vilka ekosystemtjänster som tas 
upp. En stor mängd bilder på hur andra 
kommuner arbetat för att främja ekosystem-
tjänsterna och minska hoten mot dem finns 
också med som inspiration. 

Ekosystemtjänster är de produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger oss 
människor. Vi är beroende av dem och de 
bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om 
vanliga produkter som spannmål, kaffebönor 
och träråvara, men också tjänster som att 
rena vatten, reglera klimatet och pollinera 
växter (Naturvårdsverket, 20152). 

Ekosystemtjänster är grunden för vårt liv 
och vår välfärd, men trots det tar vi dem ofta 
för givna. Genom att uppmärksamma och 
värdera ekosystemtjänsterna kan vi påverka 
vår framtida välfärd och livskvalitet, både på 
kort  och lång sikt (Naturvårdsverket, 20152).  

EKOSYSTEMTJÄNSTER
2.4.1 Biologisk mångfald  
2.4.2 Pollinering
2.4.3 Översvämningsskydd
2.4.4 Turism och näringsliv
2.4.5 Psykisk och fysisk hälsa
2.4.6 Mötesplatser, konst och kultur

Illustration: Ulrika Lindahl

2.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER
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Trivsel, skönhet och biologisk mångfald. Allt detta främjas av gröna tak och terrasser. De 
kan även höja värdet på bostaden i sig. Exploatörerna i BO01-området i Malmö har använt sig 
av de hållbara lösningarna i sin marknadsföring. Huset på bilden har blivit mycket uppmärk-
sammat och fått Kasper Salin-priset. Foto: Ulrika Eliasson

Rikare stadsmiljöer
Staden, den nutida människans huvudsak-
liga boplats, och naturen behöver inte stå 
i motsats till varandra. Många arter trivs 
utmärkt i stadsmiljöer. Den biologiska 
mångfalden kan många gånger vara större 
i staden än på landsbygden eftersom 
grönstrukturen i staden är mer uppbruten, 
varierande och småskalig.  Det finns goda 
exempel på hur städer med enkla medel 
har ökat sin biologiska mångfald genom 
ängsytor i staden, lummiga bostadsgårdar, 
en ekologisk dagvattenhantering, takve-
getation, med mera. Studier visar även att 
människor trivs bättre i stadsmiljöer med 
stor biologisk mångfald som t.ex. i miljöer 
med fågelkvitter från olika fågelarter 
(Hedblom & Gunnarsson, 2015). 

Två projekt där man arbetar med en så 
kallad biofil stadsutveckling är Biodiver-
City i Malmö och Care of City i Stockholm. 
En biofil stadsutveckling handlar om att 
föra naturen närmare människan genom 
att integrera olika former av natur i staden. 

De kommunala verktygen
Genom planprocessen kan kommuner 
påverka utvecklingen av nya bostadsom-
råden eller stadsdelar, och målmedvetet 
främja den biologiska mångfalden i dem. 
För att läsa mer om kommunens olika 
verktyg se sidan 9-10. Att utveckla den 
biologiska mångfalden i städer har blivit 
något av en internationell trend.

2.4.1 BIOLOGISK MÅNGFALD
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Bostäder för djur och människor. 
Förrådstaket är ett så kallat 
biodiversitetstak med växter som lockar 
till sig insekter. Taken blir dessutom 
trevliga att se på och fördröjer dagvatten. 
Det finns numera många olika typer av 
takvegetationsmaterial framtagna för att 
passa i olika miljöer. Foton: Ulrika Eliasson

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD  

En spridningskorridor för insekter. 
En trädallé med undervegetation blir en så 
kallad spridningskorridor genom staden för 
djur och växter. Planteringsytan tar även 
hand om stora mängder dagvatten från 
vägen. 

Liten insats, mycket grönska. 
En vajerställning för klätterväxter på 
fasaden ger grönska på en plats där träd 
med stora rotsystem inte ryms eller är 
önskvärda. Resultatet blir stor växtmassa, 
utan stora rotsystem. Klätterväxterna 
bidrar till biologisk mångfald i staden på ett 
billigt och enkelt vis.

Forskning har fastställt att klätterväxter 
utan sugfötter, som växer på vajrar eller 
ställningar mot byggnader har många 
positiva effekter för byggnaden: 

• Skyddar fasader mot slagregn.
• Minskar temperaturväxlingen i fasaden 

med 10-15 grader.
• Skuggar på sommaren och isolerar på 

vintern.
• Kan ge gamla byggnader uppåt 50% 

minskad värmeförlust på vintern.

Mätningar visar även att det inte är 
fuktigare bakom klätterväxterna på en fasad 
än på en bar vägg. 
Källa: Projektet BiodiverCity, Malmö. 
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Inga bin - ingen mat till oss
Pollinering är kanske en av de viktigaste 
tjänster naturen utför åt oss. Hela 76%  av 
allt vi äter inom EU har kommit till tack 
vare binas pollineringsarbete (Sjöström, 
2012). Mer än två tredjedelar av världens 
viktigaste matgrödor och över 90% av alla 
blommande växter är beroende av polli-
natörer för att sätta frukt och bilda frön. 
Utan denna oanseliga lilla insekt skulle vi 
få överleva på en diet av huvudsakligen 
ris, majs och olika sädesslag, det vill säga 
växter som pollineras med vinden. Kött 
skulle antagligen bli en exklusiv bristvara 
eftersom även de djur vi äter är beroende  
av växter. Förutom grödor så pollinerar bin 
även växter som är viktiga för vattenrening, 
markbindning och koldioxidneutralise-
ring. Honungen som bina producerar 
är dessutom full av antioxidanter och 
vitaminer. 

Bi-döden 
Skrämmande nog så pågår en global bidöd. 
År 2010 dog 80 procent av de odlade bina i 
södra Tyskland och en fjärdedel i Sverige. 

Släktet bin innefattar 289 arter varav 
103 av dessa är rödlistade, det vill säga 
utrotningshotade. 15 biarter är redan helt 
försvunna i Sverige. Det finns en rad olika 
orsaker till att bin dör. En av dem är de 
bekämpnings medel mot skadeinsekter som 
används inom jordbruket och som bina får 
i sig.

Solitärbin (bin som inte har arbetarbin 
utan där honan ensam sköter om boet) 
används inte på de stora odlingarna i 
världen utan är specialiserade på vissa 
växter och därför speciellt utsatta. De 
pollinerar växter som inga andra bin klarar 
av att pollinera. Detta betyder att i samma 
takt som solitärbin utrotas så utrotas även 
de ängsblommor som många av oss vuxit 
upp med (Sjöström, 2012). 

Bin i staden
Staden eller tätorten kan faktiskt, med sina 
parker, bostadsgårdar, trädgårdar, gröna 
tak och väggar, vara en bättre boendemiljö 
för bin än vad landsbygden är. Detta 
eftersom stora odlingar (monokulturer) 
erbjuder en ensidig föda för biet och många 
gånger skördas innan de gått i blom.  

För att stödja våra pollinerande bin kan vi:

• Främja vild natur och gröna stråk i 
städerna.

• Utveckla gräsmattor med ängsmarks-
       karaktär i staden.
• Bygga gröna tak och gröna väggar på 

nya och befintliga byggnader. 
• Bygga boplatser åt humlor och vildbin 

på exempelvis tak. 
• Plantera växter som blommar och ger 

frukt vid olika tillfällen under året. 
• Planera och anlägga gröna förskole- och 

skolgårdar samt bostadsgårdar med en 
stor mångfald av växter. 

• Vid nyanläggning av offentliga rabatter 
plantera perenner som lockar fjärilar 
och bin. 

• Sprida information om pollinerarnas 
betydelse och varför man bör undvika 
gifter i våra trädgårdar och i vårt 
jordbruk.

• Sprida information om vilka växter 
man kan plantera för att locka fjärilar 
och bin. 

2.4.2 POLLINERING
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Habitat på tak. Ängen till vänster finns på ett parkeringsdäckstak i Malmö. Takvegetation 
kan utformas för att skapa habitat för olika typer av insekter. Till höger ser vi ett så kallat 
insektshotell. I Stockholm har 25 olika företag biholkar på sina tak, allt från H&M till Natur-
skyddsföreningen. Samma fenomen finns även i Göteborg samt flera andra städer i världen. 
Foton: Sara Chronvall och Anna Wigell 

Marknadsför kommunen genom hållbarhet. På Knislinge sporthall i det mindre 
samhället Östra Göinge har man anlagt ett grönt tak samt installerat solceller på taket. 
I Malmö har det kommunala bostadsbolaget runt 150 fastigheter med gröna tak. Dessa gynnar 
pollinerarna i bostadsområdena. Foto: Östra Göinge kommun 

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA POLLINERING 
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Använd alla ytor!
Takodlingar stärker den bio-
logiska mångfalden och kan 
ha positiva hälsoeffekter på de 
boende. Genom att grannar 
möts genom odlingen stärks 
den sociala sammanhållning-
en. Fotografiet visar överblom-
made solrosor på en takodling 
i New York, Brooklyn Grange. 
Foto: Su Andersson

Blomplockning i staden. Bilden visar ett parti ängsmark vid en lekplats mitt i ett villaom-
råde i Alingsås. Ängsmarken bidrar till att underlätta livet för bin i staden och ger stadsborna 
möjlighet att plocka vilda blommor i sin närmiljö. Foto: Sara Chronvall
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Att härma naturen
Dagvatten är tillfälligt förekommande 
avrinnande vatten, orsakat av till exempel 
regn och snösmältning. Vi står idag inför 
två stora utmaningar gällande dagvatten-
hantering: en förväntad höjning av 
havsvattennivåerna och en ökad mängd 
nederbörd. En robust dagvattenhantering 
efterliknar naturens sätt att hantera vatten 
och kännetecknas av trög avrinning, 
infiltration i så stor utsträckning som 
möjligt, stor flödeskapacitet för extrem-
situationer och en höjdsättning som 
skyddar bebyggelsen från översväm-
ningar. Vid lokalisering av byggnader bör 
vattnets naturliga flödesvägar på platsen 
respekteras och byggnader om möjligt 
placeras strategiskt med hänseende till 
vattnets flöde. 

Förebyggande åtgärder
För att förebygga översvämningar kan 
man  planera så att man ger marken 
möjlighet att hantera ökade regnmängder 
och kraftiga skyfall.  I handboken 
Stigande vatten (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2011) beskrivs åtgärderna 
mer utförligt. De flesta åtgärderna är 
integrerade lösningar där vattnet tillåts ta 
plats och breda ut sig och på så vis bli en 
del av platsens utformning. Planområdet 
bör formges efter vattnets villkor samtidigt 
som vegetation som fördröjer, absorberar, 
infiltrerer och renar vattnet bör finnas. 

Många av åtgärderna skapar som en bonus 
attraktiva stads- och boendemiljöer. 
Dagvattenhanteringen kan på så vis fylla 
flera funktioner: rekreation, vattenrening, 
partikelabsorption och översvämnings-
skydd. Att integrera dagvattenhanteringen 
i formgivningen av ett nytt område kan 
höja områdets värde och bidra till att nå 
flera av de nationella miljömålen. Att 
planera för så kallade mångfunktionella 
ytor som tål översvämningar är alltså smart 
ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv. Exempel på åtgärder som kan 
förbättra stadens förmåga att hantera stora 
regnvattenmängder är: 

• Gröna tak och fasader
• Genomsläpplig mark 
• Dammar

• Infiltrationsstråk i staden
• Integrerade flödesvägar
• Översvämningsparker
• Upphöjda promenadstråk
• Utjämningsmagasin uppströms

Dagvattensystem bestående av nedgrävda 
rörledningar bör kompletteras med, eller 
ersättas av, öppna dagvattenstråk där 
kapaciteten är större. Öppna dagvat-
tensystem kan fördröja regnvatten och 
är samtidigt en attraktiv miljö för både 
människor och djur. Utjämnings- och 
reningsanläggningar bidrar till renare 
dagvatten och minskat flöde, vilket minskar 
storleken på ledningsdimensioner/
dikessektioner. En annan åtgärd som 
skyddar mot översvämning är att minska 
andelen hårdgjorda ytor i staden. Om fler 
byggnader i en stad får takvegetation kan 
man fördröja regnvattnet med upp till 50%. 

Lysekils dagvattenpolicy (Lysekils 
kommun, 2011) är en början till ett plane-
ringsintrument som främjar en hållbar 
dagvattenhantering inom stadsplaneringen. 
Innehållet skulle dock kunna utvecklas och 
riktlinjer fastställas. Exempelvis skulle ett 
införande av en grönytefaktor (se sidan 10) 
i framtagandet av nya detaljplaner kunna 
stimulera exploatörer att vidta åtgärder 
som även kan fördröja och infilterera 
dagvatten och skapa hållbara system. 

En levande fasad i centrala Göteborg. 
Fasaden absorberar dagvatten och ger en 
intressantare stadsmiljö. Gröna fasader är 
en växande bransch och ett utvecklingsom-
råde. Denna fasad består av perenna plugg-
plantor som blommar vid olika tider under 
sommarhalvåret. Foto: Sara Chronvall

2.4.3 ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
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Vacker och ekologisk dagvattenhantering. Fotot visar en bostadsgård som fördröjer och 
infiltrerar det dagvatten som hamnar på de omkringliggande bostädernas takytor. Gårdens 
gångytor och altaner består av upphöjda trädäck. Foto: Sara Chronvall

Estetiskt, funktionellt och ekonomiskt. De senaste åren har vi sett vilka konsekvenser en 
ohållbar dagvattenhantering kan leda till, både på nära håll och i Skåne. Översvämningar har 
kostat stora pengar och bidragit till både fysiska och mentala skador. Bostadsområdet Augus-
tenborg, som ägs av Malmö Kommunala Bostäder, hade dock inga större problem med över-
svämningar. Här byggdes dagvattensystemet om till en öppen dagvattenhantering för några 
år sedan. Dessförinnan hade Augustenborg stora översvämningsproblem. Bilderna ovan visar 
två exempel från dagens område. Foto: Sara Chronvall

EXEMPEL PÅ ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
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Vattnet ger området karaktär. I västra hamnen i Malmö har planerarna och exploatörerna 
skapat mångfunktionella stadsrum som låter dagvattnet ta plats och breda ut sig, samtidigt 
som det bidrar till ett attraktivt bostadsområde. Hållbara dagvattenlösningar har blivit en del 
av områdets karaktär och utformning. Foto: Anna Wigell

Regnbäddens fördelar. Runt om i 
Sverige anläggs en ny sorts plantering 
som förenar effektiv dagvattenhante-
ring med en attraktiv stadsmiljö. 
De kallas regnbäddar och är nedsänkta 
rabatter som samlar upp regnvatten 
från gaturummet. I rabatten renas 
vattnet när det sipprar ner genom 
bäddens specialanpassade jord- och 
makadamlager. Rabatten fördröjer 
även regnvattnet mycket effektivt. 
Jämfört med en vanlig planteringsbädd 
som bara tar hand om det vatten som 
faller direkt på den, så tar en regnbädd 
hand om ett område 20 gånger sin 
storlek. 

Regnbäddarna behöver planeras in 
tidigt i processen eftersom det måste 
finnas yta avsatt för dem. Växterna i 
rabatten ska tåla både torka och över-
svämning, som t.ex. fackelblomster, 
kornell, svärdslilja och try. Bilden visar 
regnbäddar i Norra Djurgårdstaden. 
Foto: Anna Wigell
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2.4.4 TURISM OCH NÄRINGSLIV

Ekosystemtjänsten turism
Att bo, äta, resa och göra är turismens 
klassiska beståndsdelar. De skapar förut-
sättningar för upplevelser och genererar 
intäkter på platsen där besökaren vistas. 
Turismen ger skatteintäkter och främjar 
sysselsättning och därmed utveckling 
i kommunen. För att vara en attraktiv 
destination krävs medvetenhet, långsik-
tighet och omsorg om den fysiska miljön 
och grönstrukturen. Genom att skapa 
inspirerande miljöer främjas inte bara 
besöksnäringen, staden blir också attraktiv 
att bo och verka i.

Turism i Sverige
Besöksnäringen är en av Sveriges 
snabbast växande näringar och 
turismens exportvärde - det vill säga den 
inkommande turismen - uppgick 2016 till 
120 miljarder kronor. Det kan jämföras 
med exempelvis järn- och stålexporten som 
landade på 51 miljarder kronor (Till¬växt-
sverket 2017). Den totala omsättningen 
landade på 296 miljarder. Turismens 
bidrag till sysselsättning och ekonomi i 
Sverige växer. Antalet som arbetade inom 
turism ökade med knappt 7 procent, vilket 
kan jämföras den totala sysselsättning-
sökningen i Sverige som var 1,7 procent 
under 2016. Sveriges basresurser i form 
av attraktiva resmål och anläggningar 
samt natur och kultur ligger väl i linje 
med vad både fritids- och affärsresenärer 
efterfrågar.

Turism i Bohuslän
Bohuslän är en av fem pilotdestinationer 
med stor potential som har valts ut av 
Tillväxtverket. I Bohuslän leds arbetet 
av Turistrådet Västsverige och man har 
valt att arbeta med tre profilbärare som 
anger destinationens unika egenskaper; 
skärgården, människorna och skaldjuren. 
Man har dessutom valt tre fokusområden 
som anger destinationens reseanledningar: 
måltid, outdoor och kultur.

Turism i Lysekil
Lysekils kommun erbjuder livskvalitet, 
rekreation och intressant kulturhistoria 
för både besökare och boende. Närheten 
till havet har länge präglat området och 

människorna. Sillfiske, konservindustri, 
sjöfart, badortsturism, tändkulemotorer 
och stenhuggeri har varit viktiga inkomst-
källor. Än idag är verksamhet kopplad 
till havet av stor betydelse, både som 
identitetsmarkör och som inkomstkälla 
med exempelvis sälsafari, hummerfiske, 
upplevelser med koppling till musslor och 
ostron samt äventyrsaktiviteter. Kurortens 
betydelse är värd att nämna, då flera 
byggnader från denna tid fortfarande finns 
kvar i Havsbadsområdet, som än i dag är 
ett centrum för rekreation, fritids- och 
friluftliv i centrala Lysekil. Här finns 
företag och verksamheter inom dykning, 
kajak, segling, kallbad, guidade båtturer 
samt havsakvariet Havets Hus. Staden 
bjuder också på promenad- och vandrings-
möjligheter i varierande miljöer, som till 
exempel Gamlestan med sin kulturhisto-
riskt vackra och intressanta bebyggelse, 
modernare shoppinggator, lekmiljöer, 
parker och naturområden med karga 
klippor. I sammanhanget bör även möjlig-
heterna inom klättring och bouldering 
nämnas. Här har Lysekils kommun en 
särställning gällande kvalitet och interna-
tionell status. Stadsmiljön erbjuder också 
möjligheter till kvalitativa evenemang 
som medverkar till att stärka varumärket 
Lysekil. 

Med en historiskt förankrad identitet, 
och som bärare av värden kring hälsa, 
rekreation och upplevelser har Lysekils 
kommun goda möjligheter att genom 
bland annat turismen utvecklas vidare 
som en attraktiv plats att besöka, bo och 
verka på. Genom välanpassad fysisk och 
arkitektoniskt spännande tillrättaläggning 
som förstärker landskapets variation och 
upplevelsevärde skapas ökad attraktion 
som i sin tur medför ekonomiska flöden 
och investeringsvilja.

Besöksnäringen på mindre orter är ofta 
avgörande för det utbud och därigenom 
medborgarservice som kan erbjudas, både 
kommersiellt och när det gäller attraktiva 
sociala mötesplatser. Senaste mätningen, 
avseende sysselsättning och ekonomisk 
omsättning kopplad till turismen 
genomfördes 2015 i Lysekils kommun.      
Då omsatte näringen 690 miljoner kronor 
årligen och 460 personer var årssyssesatta.
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EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA TURISM OCH NÄRINGSLIV

Att främja och förebygga. Klättringen i Lysekils kommun är internationellt känd och en 
anledning för människor från hela världen att besöka oss. Kommunen behöver dock ta fram 
riktlinjer kring hur exempelvis sophämtning ska skötas inom populära klättringsområden. 
Detta för att förebygga eventuella konflikter med närboende. Foto: Jonatan Rask 

Unika förutsättningar. I hundratals 
år har bohusgraniten varit känd 
världen över för sin utomordentliga 
kvalitet. Idag växer marknaden för 
klättring. Flera mindre matbutiker i de 
norra kommundelarna drar stor nytta 
av klättrarna, och en butik har till och 
med börjat sälja klätterutrustning 
och klätterböcker. Många klättrare 
har även köpt hus i Lysekils kommun 
och vissa har blivit helårsboende. 
Satsningar som gynnar de aktiviteter 
som är specifika för kommunen kan 
alltså gynna samhällsekonomin i stort. 
Det finns ett behov i kommunen av att 
arbeta strategiskt och långsiktigt när 
det gäller besöksnäringsfrågor kopplat 
till naturmiljöer. Detta för att främja 
ett gott verksamhets- och företags-
klimat, framtidstro, investeringsvilja 
och därmed en kvalitativ tillväxt. 
Foto: Bosse Säll
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Lättillgängliga friluftsnöjen. För att nyttja kommunens resurser i form av friluftsområden 
och aktiviteter kopplade till dem bör aktivitetsföretagens behov beaktas när det gäller exempel-
vis iläggningsplatser för kajak, parkeringsmöjligheter och skyltning. Det gör naturen och de 
aktiviteter den erbjuder lättillgänglig och attraktiv för besökare och invånare. Foto: Bosse Säll

Ett gott exempel. I Havsbadområdet finns en kajak- och dykhamn. Platser som denna 
främjar ekosystemtjänsten turism genom att tillgängliggöra naturen och dess aktiviteter. 
Foto: Cia Säll
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Platser som lockar till utflykter. Nybyggd utsiktsplats i Sotenäs kommun med utsikt över 
inre Åbyfjorden och Nordens Ark. Platser likt denna kan bli populära turistmål samt vara 
attraktiva att besöka även för kommunens invånare. Foto: Sara Chronvall

Att nyttja överblivna ytor. En outnyttjad yta mellan två stora vägar vid Operan i centrala 
Göteborg har blivit en populär aktivitetsplats med klättervägg, volleybollplan och vattenlek. 
Foto: Sara Chronvall 
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FRÄMJA OCH FÖREBYGGA
Attraktiva utemiljöer
Fysiska miljöer är av stor betydelse i 
folkhälsoarbetet. Historiskt sett har 
levnadsvanor och sociala förhållanden 
betytt mer för befolkningens hälsa än vad 
sjukvården gjort. En stads utemiljöer har 
stor påverkan på olika gruppers tillgång till 
och möjlighet att nyttja grönområden för 
fysisk aktivitet och rekreation. Genom att 
belysa folkhälsoaspekten i fysisk planering 
kan man tydliggöra viktiga samhällseko-
nomiska och livskvalitetsmässiga vinster 
med att satsa på attraktiva utemiljöer, och 
således hälsofrämjande arbete. 

Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka 
och utveckla faktorer i samhället som gynnar 
hälsan hos befolkningen. 

1. Främja hälsa.
2. Förebygga sjukdomar.
3. Sätta in sjukvårdsrehablitering.

En kommun ska arbeta med alla de tre ovan-
stående punkterna men ofta glömmer man 
punkt 1: att arbeta med det som faktiskt gyn-
nar befolkningens hälsa. 

FOLKHÄLSOPOLITIKENS MÅL
Folkhälsopolitikens nationella mål är 
att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Ett hälsofrämjande arbete 
med fokus på att minska ojämlikhet i hälsa 
leder till ökad tillit, större trygghetskänsla, 
minskat utanförskap, social oro och 
kriminalitet. 

Lysekils mål
Folkhälsopolitiska rådet i Lysekil har 
särskilt uttalat att man vill minska skillna-
derna i hälsa och förbättra folkhälsan för 
alla. Det anses särskilt viktigt att stärka 
socialt deltagande och minska utanförskap, 
samt att arbeta med barn, unga och grupper 
som upplever ensamhet eller utanförskap. 

SÄRSKILT VIKTIGA 
MÅLGRUPPER
Folkhälsomyndigheten pekar på särskilt 
viktiga målgrupper inom folkhälsoarbetet:  

• Äldre
• Barn och unga
• Personer med funktionsnedsättning
• Övriga målgrupper
 - socioekonomiskt svaga personer
 - personer med utländsk bakgrund

Nedan följer en kort sammanfattning av 
hur grönstrukturen i och kring staden kan 
utvecklas för att stärka dessa målgruppers 
hälsa. 

Äldre
Sverige har en av världens äldsta befolk-
ningar; 20% av befolkningen är 65 år och 
äldre. Lysekils kommun har i sin tur en av 
Sveriges äldsta befolkningar. Personer som 
är 65 år och äldre utgör 29% procent av 
befolkningen i Lysekils tätort (SCB, 2016). 

Fyra hörnpelare för ett gott åldrande är: 

1) Fysisk aktivitet
2) Bra matvanor
3) Social gemenskap 
4) Delaktighet, meningsfullhet och att 
känna sig behövd

En god tillgång till attraktiva grönområden 
kan främja punkterna 1, 3 och 4. För 
att främja dessa punkter är grönska, 
skugga, sittplatser, lättillgängliga stråk 
och möjligheter att se och träffa andra 
människor viktiga kriterier. Det är även 
viktigt att naturområden inte upplevs som 
mörka och dåligt underhållna eftersom 
detta kan skapa en känsla av otrygghet och 
hindra tillgängligheten. 

Barn och unga
I enlighet med barnkonventionen ska barn 
få vara delaktiga i alla beslut som rör dem. 
Utformningen av stadens utemiljöer berör 
barn i allra högsta grad då den påverkar 
barns rörelsefrihet, säkerhet och möjlighet 
till aktivitet och lek. Barnens behov i 
stadsplaneringen förbises tyvärr ofta vid 
exploatering eller utveckling av städer. 

2.4.5 FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA
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Barn under 12 år är speciellt beroende 
av stimulerande utemiljöer i närheten av 
bostaden, skolan eller förskolan eftersom 
de inte rör sig så långt därifrån på egen 
hand. För barn finns det ett samband 
mellan aktivitetsnivån och tillgängligheten 
till grönområden samt antalet närliggande 
lekplatser. Väl omhändertagna gång- och 
cykelstråk är nödvändiga för att barn ska 
kunna röra sig genom staden på ett tryggt 
sätt. 

Det är även så att människors framtida 
livsstil grundläggs redan under förskoleål-
dern (Boldemann et al., 2005). Därför är 
det angeläget  för folkhälsan att ge barn 
positiva upplevelser av natur och rörelse 
redan i förskoleåldern. 

Förskolegårdar och skolgårdar är viktiga 
platser för barns utveckling. Många 
förskolebarn spenderar upp till 30-40 
timmar på förskolan i veckan. Således är 
de helt beroende av att förskolegården ger 
hjärnan och kroppen möjlighet till allsidig 
utveckling. 

”Det är ytterst sällan som så många kan 
ha så stor fysisk och mental glädje av så få 
kvadratmeter som på en förskolegård”

Fredrika Mårtensson, docent och lektor i 
miljöpsykologi 

Jämställdhetsperspektivet  bör alltid finnas 
med vid  utformning av platser för barn 
och ungdomar. 

’’Fram till cirka 7 års ålder är de offentliga 
platserna, framförallt lekplatsen, lika 
mycket använda av både flickor och 
pojkar men sedan händer något. Plötsligt 
är användningen inte lika jämställd 
längre. Går vi något högre upp i åldrarna 
blir det extra tydligt då till exempel spon-
tanidrottsplatser används av killar till 
hela 80 procent”.

Teresa Lindholm, White arkitekter

Personer med funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är absolut inte 
liktydigt med dålig hälsa. Tillgängliga 
grönområden kan bidra till att göra det 
möjligt att upprätthålla och utveckla 
kroppen och sinnet genom fysisk aktivitet. 
Tillgänglighet till områden där många 
människor rör sig ger även förutsättningar 
för social gemenskap. 

Övriga målgrupper
Socioekonomiskt svaga grupper och 
personer med utländsk bakgrund nyttjar 
grönområden i mindre utsträckning än 
resten av befolkningen. Detta bidrar till 
att de har större risk att utveckla ohälsa. 
Hela 18,3 % av Lysekils kommuns vuxna 
saknar körkort: 13 % av männen och 23 % 
av kvinnorna (SCB, 2013). Detta gör att 
de behöver ha gång- och cykelavstånd till 
grönområden i sin närmiljö, om de ska 
kunna ta sig dit utan att vara beroende av 
familjemedlemmar eller vänner. 

• Utrikesfödda personer är generellt 
mindre friluftsaktiva än personer med 
svensk bakgrund. Detta kan bero på ovana 
vid allemansrätten, annorlunda flora 
och fauna, språk, otrygghet och brist på 
information. 

• Socioekonomiskt svaga grupper, såväl 
som personer med utländsk bakgrund, har 
inte lika stor tillgång till fritidshus eller 
egen trädgård som andra grupper. Rätt 
utformade grönområden ger alternativa 
möjligheter att träffas utomhus för dem 
som inte har en egen trädgård att samlas 
i. Även koloni- eller odlingslotter kan fylla 
denna funktion. Koloniträdgården innebär 
dessutom trädgårdsarbete som i sig ger 
både fysisk och psykisk stimulans och 
aktivitet.

• För att attrahera breda befolknings-
grupper kan satsningar göras på prome-
nadstråk med naturliga målpunkter, grill-
platser, mötesplatser, fiskevatten och dess 
närmiljöer samt på marker för bär- och 
svampplockning. 
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Hälsofrämjande skol- och förskolegårdar. Fotot visar en förskolegård i Malmö som är 
byggd som en trädgård med flera olika rumsligheter och asfaltsslingor att cykla på mellan 
dem. Forskning visar att barn rör sig 20% mer på stora, kuperade förskolegårdar med mycket 
vegetation än på gårdar som inte har dessa kvaliteter. De utsätts för cirka 40% mindre skadlig 
solexponering på lummiga förskolegårdar jämfört med kala. Motoriska färdigheter hos barn 
utvecklas bättre och koncentrationsförmågan blir högre om de får leka på stora, varierade och 
stimulerande förskolegårdar (Grahn et al., 1997). Foto: Sara Chronvall 

Natur för alla. Rynningeviken i Örebro är en före detta soptipp som idag är naturreservat. 
Örebro har tre år i rad (2012, 2013 och 2014) vunnit priset som årets friluftskommun.  
Motiveringen för vinsten år 2014 var följande: 
”Grundtanken i skötseln av natur- och kulturmiljöer är ”Natur för alla”, det vill säga att så 
många som möjligt från olika samhällsgrupper ska kunna hitta ut och ha möjlighet att röra 
sig i naturen. Bl.a. använder man sig av ny teknik för att nå ut med information och kunskap. 
Kommunen har satsat på att tillgängliggöra den tätortsnära naturen och gör riktade aktivi-
teter mot olika målgrupper, de senaste åren med inriktning mot människor med funktionsned-
sättning och med utländsk bakgrund.” Foto: Sara Chronvall 

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA 
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Att odla social hållbarhet. Ett exempel på främjande hälsoarbete är att låta medborgarna 
sköta och odla på en grönyta i tätorten.  Detta kan stärka både den biologiska mångfalden 
och den lokala samhörigheten. Matparken i Gottsunda startades för några år sedan och drivs 
av en ideell förening. Matparken ligger mellan ett villaområde och miljonprogramsområdet 
Gottsunda. Den har blivit en populär mötesplats där alla som vill får vara med och delta, både i 
uppbyggnaden av själva området och i olika aktiviter som t.ex. kurser och workshops. 
Foto: Ylva Andersson

En bra medicin. Forskning visar 
på tydliga samband mellan tillgång 
till attraktiva grönområden och 
psykisk och fysisk hälsa. Måttlig 
fysisk aktivitet har visats vara en 
av de mest effektiva ”mediciner” 
vi har när det gäller att förebygga 
och behandla många av de vanli-
gaste folksjukdomarna. Svenskar 
får idag framförallt motion genom 
promenader, jogging, cykling och 
övrigt friluftsliv. Dessa aktiviteter 
utövas främst i gröna miljöer. 

Tillgängligheten är dock avgö-
rande för hur invånare nyttjar 
grönområden. Ju längre det är till 
grönområden och parker, desto 
färre och kortare besök görs. 
Forskning visar att 300 meter utan 
trafikerade vägar eller barriärer är 
en gräns för hur långt människor 
är beredda att gå till ett grönom-
råde för att det ska nyttjas regel-
bundet (Statens folkhälsoinstitut, 
2009). Foto: Sonja Carlberg
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Lekplatsen som turistmål. 
Fotot visar en lekplats i Stockholms 
Hammarby Sjöstad. Lekplatsen symboliserar 
stadsdelens karaktär och historia som tidigare 
industriområde med hamn. Idag finns s.k. 
temalekplatser i många städer. Malmö stad 
har ett 20-tal temalekplatser, Trollhättan har 
Skrotnisses temalekplats,  Uppsala har Pelle 
Svanslös temalekplats och i Växjö planeras en 
lekplats med Carl von Linné-tema. Beslutsfat-
tarna har förstått deras  gynnsamma effekt 
på turism och handel. Temalekplatserna blir 
ofta mycket populära och barnfamiljer färdas 
långväga för att besöka dem. 

Lekplatserna är även ett sätt att locka invå-
nare att upptäcka nya delar av kommunen. På 
så vis kan de främja integration. De kan också 
vara ett sätt att presentera stadens historia. 
Lekplatsen vid Havets Hus i Lysekil skulle 
med sitt 1700-talsskepp kunna utvecklas till 
en temalekplats, men för att endast lekplatsen 
i sig ska locka besökare och invånare behöver 
temat vara mer genomgående och miljön 
kring skeppet utvecklas. 
Foto: Anna-Karin Hughes

Mötesplatserna levererar inte av sig själva. De behöver fyllas med ett varierade kultu-
rutbud för att locka många olika människor att mötas. Foto: Sonja Carlberg 

”When a place gets boring the rich people leave.” Jane Jacobs, stadsplaneringskritiker.
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”Att bygga stad är inte att bygga bostäder. 
De mest framgångsrika städerna har helt 
anspråkslösa byggnader. Det är livet mellan 
husen, det som är i ögonhöjd, mötesplat-
serna som påverkar stadslivet” 

Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad

En framgångsrik stad
Att skapa förutsättningar för möten mellan 
människor är viktigt för att utveckla 
en framgångsrik stad, eftersom det är i 
mötet mellan människor som idéer och 
innovation uppstår och således de nya 
företagen skapas. 

Från tillverkningsindustri till service- 
och tjänstesektor
Den kreativa sektorn och servicesektorn 
utgör 3/4 av jobben idag. Forskning visar 
att människor i Sverige idag söker kreativa, 
innovativa och kontaktintensiva städer. 
Det är i dessa städer som de ser att de har 
möjlighet att utvecklas och få arbete. 

Förr: Människorna flyttade till jobben. 
Nu: Människorna och mötena mellan dem 
skapar jobben. Folk flyttar dit de tror att 
det är ”roligt”, där det finns förutsättningar 
för attraktiva möten.

Att attrahera nya medborgare 
Charlotta Mellander, professor i national-
ekonomi, menar att en stad med Lysekils 
storlek och förutsättningar i sin marknads-
föring och planering av staden aktivt bör 
rikta sig till rätt målgrupp. Hon menar att 
detta bland annat är barnfamiljer eftersom 
de är en relativt ”trögflytande” grupp. För 
att attrahera barnfamiljer bör man skapa 
en stad som ger positiva upplevelser och 
rörelsefrihet för just barn. Forskning visar 
nämligen att man som vuxen med egna 
barn ofta väljer att flytta tillbaka till den 
plats där man själv hade det bra som barn. 

Utmaningar
Hur väl en kommun hanterar integrationen 
är en avgörande faktor som kan påverka en 
kommuns framgång. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland poängterar att stora skillnader 
i livsvillkor och uppväxtvillkor mellan 
olika grupper leder till ökade spänningar i 
samhällen vilket inte blir hållbart i längden. 

Strategiskt placerade mötesplatser och 
bostadsområden med blandade upplåtel-
seformer och hustyper där olika grupper 
möts på samma villkor kan främja integra-
tionen i ett samhälle. 

Kultur
Det räcker dock inte bara att anlägga 
vackra mötesplatser. Mötesplatserna 
levererar inte av sig själva. Vad är det då 
som fyller våra stadsrum? Svaret på den 
frågan är kultur och för att locka många 
olika människor behövs en variation av 
kulturella uttryck. 

”Bredden av kultur berättar om vilka som 
bor i staden och kulturutbudet berättar om 
stadens öppenhet och tolerans” 

Rudolf Antoni, ordförande i svenska stads-
kärnors forskarråd. 

”Det handlar inte om mötesplatsen eller 
grönytan i sig, det handlar om vilka 
värden grönytan ger upphov till, vilka 
tjänster.” 

Kerstin Elias, urbanist och gruppchef för 
stadsutveckling, Sveriges  teknologiska 
forskningsinstitut.

2.4.6 MÖTESPLATSER, KONST OCH KULTUR
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Det ekonomiska kretsloppet: en illustration av hur satsningar på det allmänna rummet/
den offentliga miljön i staden hänger ihop med utveckling av fler arbetstillfällen. 
Källa: Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi

Ökad kulturell 
diversitet och 

förbättrad 
livskvalitet

Attrahera 
välutbildad och 

kreativ 
arbetskraft

Högre 
produktivitet

och vinst

Mer pengar till att 
förbättra och 
försköna det 

allmänna rummet. 

Snabbare 
ekonomisk tillväxt 

och högre 
skatteintäkter

Recept för lycka 
Det finns enligt Charlotta Mellander (profes-
sor i nationalekonomi) tre viktiga ingredi-
enser som påverkar våra förutsättningar att 
vara lyckliga. 

•    Vad vi jobbar med
• Vem vi lever med
• Var vi bor - city satisfaction

Om vi är lyckliga blir vi mer innovativa och 
kreativa vilket leder till ekonomisk tillväxt. 
City satisfaction, en av ovanstående 
lyckofaktorer, är den enda faktor som 
kommunen genom en genomtänkt stads-
planering delvis har möjlighet att påverka. 
Nedan listas de punkter som påverkar och 
driver ”city satisfaction”:

1. Estetiska faktorer 
”Quality of place” Innefattar parker, natur-
områden, möjligheter till utomhusaktivi-
teter med mera. 

2. Tolerans
Rätten att vara sig själv. Människor trivs 
generellt sett bättre på platser med en stor 
mångfald. 

3. Utbildningsmöjligheter 

4. Möjlighet till sociala nätverk. 
Vi har möjlighet att bilda sociala nätverk i 
tre rum: 

1. Hemma
2. Arbetsplats 
3. Allmänna platser: mötesplatser såsom 
caféer, lekplatser och evenemang

Samhällsplaneringen kan påverka det 
tredje rummet. Förutom att främja möten 
genom att planera för och utveckla mötes-
platser i den fysiska miljön i staden, så kan 
kommunen skapa en grund för attraktiva 
möten genom att underlätta för olika 
föreningar. Antalet föreningar i en stad kan 
ses som stadens sociala kapital. 
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Hur skapar vi attraktiva 
mötesplatser? 
Hur skapar vi attraktiva platser och vilka 
verktyg bör vi använda för att hitta rätt i pla-
neringen, genomförandet och utformningen?

I många städer har man använt sig av 
så kallad idéburen stadsutveckling. Det 
innebär att man skapar tillfälliga pilot-
projekt för att testa en idé. Man förändrar 
tillfälligt en plats, till exempel genom 
att stänga av en gata för trafik och ställa 
ut lekredskap, gymredskap, cafébord, 
stolar och grönska, under en vecka eller 
en månad. Detta görs antingen som ett 
tillfälligt evenemang eller för att se om en 
idé till förändring av en plats fungerar. 
Idén kan komma både från medborgare 
och från tjänstemän och politiker.
I kommuner som arbetar med denna metod 
finns en speciell budget avsatt för tillfälliga 
pilotprojekt och på hemsidan uppmuntrar 
man även medborgare att ansöka.

Jan Gehl, en internationellt känd arkitekt 
som specialiserat sig på att skapa levande 
stadsmiljöer baserade på människans 
behov arbetar mycket med tillfälliga pilot-
projekt för att förändra miljöer. Nedan 
finns en lista av attribut som, enligt Jan 
Gehl och hans kollega Lars Gemzoe, bör 
finnas på en plats som syftar till att locka 
människor att mötas och vistas i den 
offentliga miljön (Walljasper, 2012). 

1.  Skydd från trafik.
2.  Skydd från kriminalitet.
3.  Skydd från väder och vind och      
     möjligheter att njuta av goda väderför-   
     hållanden. 
4.  Plats att promenera på.
5.  Plats att stanna till på.
6.  Plats att sitta på.
7.  Saker att titta på.
8.  Möjligheter till samtal och möten
      mellan människor.
9.  Möjligheter till lek.
10. Mänsklig skala.
12. Estetiska kvaliteter.

“Cultures and climates differ all over the 
world, but people are the same. They will 
gather in public if you give them a good place 
to do it.” 
Jan Gehl, arkitekt. 

Stadsmiljöer för alla
Kriminalitet hos ungdomar kan bli en mycket 
stark kraft. Frågan är hur vi kan fånga denna 
energi och kanalisera den i samhällsengage-
mang och kreativitet istället. 
 
Vissa kommuner i Sverige för statistik över 
vilka som deltar på kommunens samråds-
möten. Detta för att få en uppfattning över 
vilka som är med och hörs i det demokratiska 
rummet. 

Brukardrivna processer 
Statistik visar att nyttjandet av exempelvis 
spontana aktivitetsytor är mycket ojämställt. 
Ytorna nyttjas till 80%  av killar och 
bara till 20%  av tjejer. För att förbättra 
statistiken och utveckla en jämlik stadsmiljö 
riktar sig många kommuner vid planering 
och anläggning av offentliga ytor aktivt 
till målgrupper som ofta inte hörs i det 
demokratiska rummet. En metod som 
används för detta kallas brukardrivna 
processer. Kommunen kan anställa den 
grupp medborgare som man vill ska höras, 
exempelvis genom sommarjobb. Deras 
uppdrag är att vara med och planera och 
anlägga en offentlig yta. 

Urbant ägarskap 
Urbant ägarskap betyder att kommunen utser 
en grupp som har ansvar över en kommunal 
yta och drar igång arrangemang med mera på 
den ytan. 

Brukardrivna processer och urbant ägarskap 
kan stärka relationen mellan offentlig sektor 
och medborgare.
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Utnyttja alla stadens ytor. 
År 2013 förvandlades 10 fasader 
runtom i Borås till stora konstverk. 
Utställningen hette No limit och är den 
första utomhusutställningen av sitt 
slag i Sverige. 

Evenemang som detta lockar ut 
tusentals människor på promenad. 
De leder till möten mellan människor 
och får personer som inte brukar 
gå på museum att uppleva konst. 
Evenemanget främjar hälsa och 
stimulerar handel och turism. En 
positiv bieffekt av projektet har även 
varit att samarbetet mellan fastig-
hetsägarna och kommunen stärkts. 
Fastighetsägarna har intresse för att 
Borås ska upplevas som en bra plats 
att leva, bo och verka på eftersom det 
ökar fastighetsvärdena. 
Foto: Kerstin Chronvall

EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA MÖTESPLATSER, KONST OCH 
KULTUR

Konst på vägg.  
Även i Örebro utnyttjas flera av 
stadens fasader till att göra den mer 
attraktiv genom konst.  
Foto: Sara Chronvall
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Engagemang i skolgårdar. I Nacka kommun erbjöd kommunen under ett antal år 
ungdomar sommarjobb med att sköta och utveckla kommunens skolgårdar. Projektet kallades 
Skolgårdsprojektet och syftade bland annat till integration, att minska skadegörelsen på 
gårdarna samt till att utveckla mer stimulerande utemiljöer för eleverna. Foto: Sara Chronvall

Att testa innan man bygger. Att tillfälligt möblera offentliga ytor i staden kan vara ett 
sätt att se om en planerad omvandling av ytan fungerar i verkligheten. Genom att avsätta en 
budget för sådana typer av tillfälliga installationer kan kommunen i längden spara pengar. 
Man förebygger att stora felsatsningar görs genom att först i förenklad version testa om en 
omvandling fungerar. Foto: Sara Chronvall
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I följande delkapitel presenteras hot mot 
de ekosystemtjänster som beskrivits på 
tidigare sidor. Med bilder och korta texter 
presenteras exempel på hur hoten mot 
ekosystemtjänsterna kan motverkas.  

Vilka hot mot ekosystemtjänsterna som 
presenteras i detta delkapitel ser du i listan 
till höger.  

Vem äger gaturummet? Utvecklingen de senaste årtiondena har gjort att stadens 
gaturum till stor del tagits i anspråk av bilägarna. Kanske är det dags för dem att dela med 
sig av utrymmet till de som inte har bil? På det internationella evenemanget ”Park(ing) day” 
genomförde föreningen Fysisk Plantering tillsammans med studenter från fysisk planering på 
BTH en aktion för att stärka människors rätt att ta plats i staden framför bilarnas. Ett tecken 
i tiden är också att till och med bilstaden Detroit har en utvecklingsplan för stadens gator 
och torg. Hjärtat i ”The Motor City” ska nu bli en plats för människor och inte för bilar, allt 
finansierat av fastighetsägarna. Foto: Daniel Johansson.

2.5.1 En stad för bilar
2.5.2 Exploatering
2.5.3 Bristande underhåll
2.5.4 Upplevd otrygghet
2.5.5 Att bygga på jordbruksmark

2.5 HOT MOT STADENS EKOSYSTEMTJÄNSTER
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Bilen tappar i status? 
Bilen har under 1900-talet varit en 
statussymbol och ökat rörelsefriheten för 
många. Våra städer och samhällen har 
helt anpassats efter bilens ”behov”. Det 
finns många exempel på hur bilen i staden 
skapat avstånd istället för den närhet som 
stadsborna söker. Stora parkeringsplatser 
och gaturum kan exempelvis bli barriärer 
för de gående. 

Rätten till staden
Politiker världen över har insett att 
massbilismen inne i stadens centrum har 
blivit ett hot mot ekonomin, eftersom 
dess enorma kostnader inte motsvarar 
samhällsvinsterna. Den största ekonomiska 
tillväxten sker i dag i den närhetstörstande 
kunskaps- och tjänstesektorn. Bilen 
kan också ses som ett hot mot rättvisan 
eftersom alla inte har råd med bil. De som 
kör bil i staden kan delvis också göra den 
till en otrygg och osäker plats för gående 
och cyklister.  I grunden handlar det om  
vem som har ”rätten till staden”. 

New York har, som många andra städer 
i världen, valt att offentligt gå ut med att 
gångtrafikanter ska prioriteras före bilister. 
Andra städer i världen som har tagit fram 
liknande policies är Vancouver, Malmö, 
Stockholm, Köpenhamn, Amsterdam och 
München. Uppmärksammat blev även 
Hamburg som nyligen tog ett beslut om att 
vara huvudsakligen 40% bilfritt till 2034. 
Förslaget innebär att man successivt inför 
bilfria gator, stråk och ytor genom staden 
(Ståhle, 2014).

Den gåvänliga staden är ekonomisk
En stor studie som nyligen offentliggjordes 
av institutet Smart Growth America visade 
att de storstäder med högst så kallad 
”walkability” (gåvänlighet) var de som hade 
bäst ekonomisk utveckling. 

”It is the pedestrians, not the cars, that 
drive the economy”. *

Citatet kommer från New Yorks förra 
trafikchef Janette Sadik-Khan, som 
beskriver hur New Yorks prioritering av de 
gående i stadsmiljön år 2013 ledde till en 

radikal minskning av antalet trafikolyckor 
och en ökning av folklivet och omsättning i 
butikerna (Ståhle, 2014).
  
Bilen viktig för lysekilsborna 
Lysekils kommun har ett högt bilinnehav 
per hushåll jämfört med övriga landet. 
Många familjer är beroende av två bilar 
för att få vardagen att fungera. Att det 
fungerar att pendla till och från staden är 
en nödvändighet för att kunna verka och 
leva här. En stor del av våra bilresor är 
dock kortare är 5 km. Dessa bilresor kan 
kommunen påverka genom väl utvecklade 
och tillgängliga gång- och cykelvägar. 

Kustsamhällena byggdes från början inte 
för transport med bil utan är anpassade 
för båtransporter. På sommaren och vid 
evenemang är trafiksituationen mycket 
ansträngd i Lysekil. Bilarna påverkar 
stadens attraktivitet negativt både för 
invånare och turister, och påverkar på 
så vis även samhällsekonomin negativt. 
Parkeringsplatserna är ofta lokaliserade i 
attraktiva lägen som skulle kunna nyttjas på 
ett bättre sätt. 

Kommunen arbetar med att ta fram alternati-
va lösningar såsom p-hus, infartsparkeringar  
och avgiftsbeläggning för att styra bilarna till 
platser där de inte stör stadens upplevelse-
värden och kvaliteter.  Strömstad kommun 
införde för många år sedan en infartsparke-
ring. Det fungerar bra idag men det har tagit 
många år att förändra rörelsemönstret och 
attityderna. 

Sammanfattningsvis så saknas idag 
en långsiktig lösning för parkerings- 
problematiken i Lysekil. Tills en lösning 
kommit på plats påverkar de kortsiktiga 
p-lösningarna samhällsekonomin 
negativt. Näringsidkarna påpekar dock 
att ett återkommande problem vid 
etableringssatsningar är logistiken kring 
hur besökarna ska ta sig dit. Det spelar 
ingen roll hur mycket kommunen satsar 
på olika evenemang och etableringar om 
transporterna dit inte fungerar. Många ställer 
sig dock positiva till alternativa lösningar 
eller till kollektivtrafik som inte förfular 
stadsmiljön på det sätt som parkeringar gör. 

2.5.1 EN STAD FÖR BILAR

* Översättning ”Det är de gående i staden, inte bilarna, som driver ekonomin.”
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Parkering tar plats. Ytan som 
krävs för en parkeringsplats och 
dess utbackningszon är lika stor 
som för en liten lägenhet, ca 30 m2. 
När stadens mark tas i anspråk för 
parkering blir det mindre mark över 
till bostäder och grönytor. Detta 
leder till att efterfrågan på bostäder 
ökar och att hyror och priser höjs, 
även för de som inte har bil.

I Västra hamnen i Malmö är gatu-
rummen fria från parkerade bilar 
eftersom de är gömda under mark 
och i P-hus. P-husen kombineras i 
flera fall med verksamheter i botten-
våningen för att behålla ett levande 
gaturum. De har även givits en 
intressant arkitektonisk utformning. 

Gatorna i bostadsområdet är till-
gängliga för biltrafik men hålls 
smala och med en markbeläggning 
som man förknippar med gångtrafik. 
Foto: Josefin Kaldo

Havsutsikt för bilar. Fotografiet är taget på Anderssons kaj i Lysekil. Bilarna har första 
parkett med utsikt mot havet. Anderssons kaj är för många besökare det första intrycket av 
Lysekil. Foto: Sara Chronvall

EXEMPEL PÅ STADSMILJÖER FÖR BILAR OCH MÄNNISKOR
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Stadens identitet
Vad skiljer bostadsområden i Lysekil från 
bostadsområden i exempelvis Alingsås eller 
Borås? Ett av svaren på denna fråga kan 
vara bebyggelsens placering i landskapet 
och dess läge mellan orörda ”vilda” bergs- 
och klipphällar. Bevarad hällmark och 
växtlighet i ett nybyggt område kan ge 
identitet, historia och karaktär till platsen. 
En bevarad topografi skapar även siktlinjer 
och orienterbarhet i ett område. Bergen 
och klipphällarna är dessutom en ändlig 
resurs som aldrig går att återställa. 

Den historiska lokaliseringen av 
bebyggelsen på västkusten har varit 
där åkermark möter skogsbryn, berg 
eller sluttningar. Alltså har de höglänta 
områdena traditionellt sett lämnats 
obebyggda. Just de obebyggda bergknal-
larna är viktiga för Lysekils identitet och 
attraktivitet, samtidigt som de möjliggör 
ett rikt  friluftsliv samt ett varierat djur- 
och växtliv i staden. 

Om man vid exploatering tar hänsyn till 
naturen och landskapets värden (ekosys-
temtjänsterna) så behöver man inte komma 
i konflikt med exempelvis turism, kultur, 
frilufts- och naturliv. Ny bebyggelse kan 
lokaliseras så att kulturhistoriska värden 
även i kommande generationer kan läsas av 
och upplevas i landskapet.  Ett alternativ 
är att om en exploatering bedöms påverka 
natur- och friluftslivet negativt så kan 
kompensationsåtgärder genomföras som 
kan främja exempelvis biologisk mångfald 
och turism.  

Träd tydliggör kulturhistoria
På samma vis som äldre byggnader 
fungerar även träd som tidsmarkörer. 
Skillnaden är att träd  är levande och  i 
ständig förändring. För att göra medvetna 
beslut vid en exploatering är det viktigt att 
tänka på att ett 100 år gammalt träd tar 
just 100 år att ersätta om det huggs ner. 

2.5.2 EXPLOATERING

En grön och tät stad?
Under de senaste 50 åren har många städer 
vuxit framförallt genom fler villamattor. 
Staden har blivit glesare, inte tätare, 
vilket lett till en ökad arbetspendling och 
fragmentering av naturområden. Man har 
fått storskaliga men mindre kvalitativa och 
mindre lättillgängliga grönområden. 

Exploatering av staden behöver dock inte 
innebära ett hot mot den gröna strukturen 
och stadens biologiska mångfald. Det 
går att genom smart planering minska 
mängden grönyta och samtidigt skapa 
en attraktiv stadsmiljö som upplevs som 
grönare. Det är nämligen kvaliteten: hur 
attraktiva grönytorna uppfattas och hur 
tillgängliga de är i vardagslivet, som är 
det centrala. För att klara framtidens 
utmaningar behöver de flesta städer 
bygga tätt men detta behöver inte betyda 
att man går miste om gröna värden. Att 
tabubelägga exploatering av grönytor inne 
i stan kan dessutom motverka sitt syfte. 
Staden glesas ut, vägtransporterna ökar 
och resurserna för att höja kvaliteteten 
på befintliga grönytor minskar. Den täta 
staden har förutsättningar att ge en bra 
ekonomisk tillväxt, social sammanhållning 
och ekologisk hållbarhet (UN-Habitat, 
2014). 
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Tak med gröna kvaliteter. Det parkliknande taket i Augustenborg, Malmö, visar hur man 
vid förtätning kan skapa mervärde i ett bostadsområde i form av bland annat rekreativa och 
biologiska kvaliteter. Det är utformat som en inbjudande park och kompenserar för den yta 
byggnaden tar på marken. Det gröna taket gör även att bostadsområdet upplevs lummigare 
från omkringliggande lägenheter med utsikt över taket. Foto: Sara Chronvall

Natur och topografi ger karaktär. En sparad klipphäll i ett bostadsområde i centrala 
Lysekil. Förutom att ge karaktär och rumskänsla till platsen så är klipphällen en spännande 
och stimulerande lekmiljö för små barn som inte kan röra sig så långt hemifrån.  
Foto: Sara Chronvall 

EXEMPEL PÅ EXPLOATERING SOM TAR HÄNSYN TILL DET GRÖNA
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Ett sätt att spara pengar 
Att förvalta befintliga resurser är ett sätt att 
långsiktigt spara pengar. Om man skjuter på 
åtgärder, till exempel röjning av skog eller 
omhändertagande av allmänna ytor, blir i 
regel åtgärderna större och dyrare i längden.

Bristande underhåll kan också leda till  faktis-
ka skador. Dåligt underhållna cykelvägar är 
idag exempelvis den vanligaste orsaken till 
cykelolyckor (Sveriges radio, 2014). 

Dåligt underhållna stadsmiljöer och natur-
områden påverkar exempelvis även:

• Attraktiviteten för turister och invånare. 
• Psykisk och fysisk hälsa genom att dåligt 

underhåll leder till sämre tillgänglighet 
och vilja att ta sig ut.

• Den upplevda tryggheten blir sämre 
genom  exempelvis bristande röjning av 
vegetation. 

Bristande underhåll kan också leda till risk 
för ökad skadegörelse eftersom det signalerar 
att en plats är oviktig.  

Sammanfattningsvis så är bristande under-
håll ett viktigt hot att beakta eftersom det 
påverkar många andra ekosystemtjänster 
negativt.  

2.5.3 BRISTANDE UNDERHÅLL

Kommunala enheter i balans
När nya bostadsområden planeras och 
byggs innebär det fler allmänna ytor att 
underhålla för kommunen. Varje antagen 
ny detaljplan som innebär nya allmänna 
platser med kommunalt huvudmannaskap 
leder till att budgeten för underhåll 
behöver öka. Ökat behov av underhåll är en 
fråga som skulle kunna medvetandegöras 
när beslut kring planbesked tas.  

Vid anläggning av och investeringar i 
nya områden, såsom exempelvis Norra 
hamnen, är underhållet avgörande för att 
investeringen ska löna sig på lång sikt. 
En nyanlagd plats förfaller snabbt utan 
satsningar på underhåll. Att inte underhålla 
nybyggda offentliga platser kan också leda till 
att man inom några år måste bygga helt nytt 
vilket blir mycket dyrare än att att satsa på 
kontinuerligt underhåll. 

Resurser för underhåll behöver helt enkelt 
avsättas vid skapandet av nya offentliga 
platser för att behålla det värde som platsen 
tillhandahåller och förvalta investeringen väl. 

Bristande underhåll är slöseri på kapital. Bilder på bristande underhåll från olika platser 
i Lysekil.  Att inte tillsätta en rimlig budget för att sköta en yta är att förstöra investerat kapital. 
Underhåll av offentliga ytor visar invånarna att deras platser är viktiga, samt förhindrar 
exempelvis cykel- eller fallolyckor. Foto: Ulrika Eliasson och Marie-Louise Bergqvist
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En mörk vardag
Under vinterhalvåret i Sverige är det mörkt 
en stor del av dygnet. Mörkret styr idag hur 
många rör sig i våra städer, och framför 
allt påverkar det kvinnors och flickors 
rörlighet. 

En god ljussättning kan påverka hur 
människor rör sig i staden och verka för en 
ökad tillgänglighet till stadsrummet. Vid 
ljussättning av staden bör man tänka stråk 
och inte plats, eftersom det inte hjälper att 
man belyser en plats om inte vägen dit är 
belyst. En bra ljussättning av staden kan 
påverka hur attraktivt det är att gå och 
cykla i den. 

Det är dock viktigt att förstå att mer 
ljus inte automatiskt ger ökad trygghet. 
För mycket ljus kan istället göra det 
svårt att orientera sig, bilda stora mörka 
slagskuggor och göra det svårt att läsa 
skyltar. 

För att belysa ett område på rätt sätt bör 
man först analysera det aktuella området 
och ta reda på varför den passerande tycker 
att det är mörkt och otryggt. Det är viktigt 
att se upplevelsen av helheten när man 
belyser en plats eller gång- och cykelbana. 
Till exempel bör man titta på vilken typ 
av vegetation som finns i området och hur 
den skapar mörka områden/skuggor. Rätt 
belysta miljöer som skapar en känsla av 
trygghet är något som många saknar i sin 
vardagliga miljö. 

Parametrar som påverkar den 
upplevda tryggheten 
Nedan listas ett antal parametrar som 
påverkar den upplevda tryggheten på en 
plats eller ett stråk, utöver ljussättningen. 

• Placeringen av en park och upplevelsen 
av att den ligger avsides eller känns 
ödslig kan påverka hur frekvent den 
besöks när det är mörkt ute, som 
exempelvis på eftermiddagarna under 
vinterhalvåret. 

• Viljan att röra sig eller passera en 
plats/stråk ökar om det finns bostäder. 
Detta eftersom känslan av att det finns 

människor i närheten ger en större 
trygghetskänsla. 

• Möjligheten till överblickbarhet. Här 
kan exempelvis röjning och placering av 
vegetation påverka.  

• Orienterbarheten längs med ett stråk. 
Istället för att belysa en gångväg eller 
en bänk så bör man belysa omkringlig-
gande landmärken eller husfasader.

• Underhållet av platsen eller stråket 
påverkar trygghetskänslan. En skräpig 
plats med mycket skadegörelse känns 
inte trygg. 

Metod för att identifiera otrygga 
platser i staden
Många städer genomför så kallade trygghets-
vandringar eller andra medborgardialoger för 
att identifiera platser i staden som hindrar 
rörligheten mellan olika områden när det är 
mörkt ute och som känns otrygga. 

Ljussättning kan förändra platser 
och stråk
Kajsa Sperling, ljusdesigner på White 
Arkitekter AB, beskriver hur ljus och konst 
kan förändra en plats som invånarna 
inte velat besöka till en plats med trivsel 
och identitet. Hon har arbetat i flera 
projekt där invånare varit delaktiga och 
tillsammans med en konstnär förändrat 
platsers identitet och karaktär till det 
bättre. 

”Ljus och konst i kombination har en 
väldig kraft. Jag tror på ljusets kraft i att 
omvandla platser.” 

Kajsa Sperling, White Arkitekter AB

2.5.4 UPPLEVD OTRYGGHET
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EXEMPEL PÅ UPPLEVD OTRYGGHET OCH UPPLEVD TRYGGHET

Tunnlar upplevs ofta som otrygga miljöer. Det hjälper inte att belysa tunneln mer 
eftersom det bara gör upplevelsen av mörkret utanför starkare. Ingången till en tunnel är 
därför minst lika viktig att belysa som själva tunneln i sig. Upplysta buskage och träd vid 
ingången kan skapa effekter och en miljö som upplevs som trygg. Det finns även exempel på 
tunnlar vars väggar målats vita för att reflektera vitt ljus. På detta sätt får mötande lättare 
att identifiera varandra. Att kunna se ansiktet på mötande personer är en förutsättning för 
att uppleva trygghet utomhus på kvällen. Det vita ljuset i tunneln kan även göra att den 
eventuella klottraren kan känna sig exponerad och därför inte lika benägen att klottra på 
platsen. Foto: Ulrika Eliasson 

Mer ljus = mer lek! Belysning av lekytor kan stimulera till aktivitet hos barn under vin-
terhalvåret samtidigt som de är viktiga mötesplatser för föräldrar. Inte sällan möts ungdo-
mar på lekplatserna på kvällarna och belysning kan då motverka skadegörelse eller andra 
oönskade aktiviteter. Behovsstyrd belysning med rörelsesensorer som bara tänds till 100% när 
någon är på platsen kan vara bra att använda på lekplatser eftersom den sparar energi och även 
kan drivas av solenergi. Foto: Anna-Karin Hughes 
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EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FRÄMJA UPPLEVD TRYGGHET

Iögonfallande belysningsstolpar. I ett upprustat miljonprogramsområde i Alingsås 
bidrar bostadsområdets belysningsarmatur till att höja områdets status och kvalitet. 
Foto: Sara Chronvall

Ljusinstallationer som lockar. Installationen på bilden ovan lockade invånare och 
besökare av ”Lights in Alingsås” till mycket skratt, rörelse och spontana möten. 
Installationen består av stora trummor som  under kvällstid skiftade i färg och lät när man 
trummade på dem.  Foto: Sara Chronvall
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2.5.5 ATT BYGGA PÅ JORDBRUKSMARK

Jordbruksmarkens värden
Befolkningen i världen ökar och således 
även behovet av jordbruksmark. Samtidigt 
minskar tillgången på jordbruksmark bland 
annat på grund av exploatering i form av 
bebyggelse och asfaltering. Kortsiktiga 
vinster, såsom exploatering, går oftast 
före jordbruksmarkens betydelse eftersom 
dess olika värden (ekosystemtjänster) är 
komplicerade att värdera. 

Det är viktigt att förstå att jordbruksmark 
som exploateras inte kan återskapas på 
översiktlig tid. Det tar århundraden att 
återigen bygga upp en god jordmån som 
lämpar sig för odling. 

Hur ställer sig lagen till 
exploatering av jordbruksmark?
Kap 3 § 4 i miljöbalken (SFS 1998:808)
anger att brukningsvärd jordbruksmark 
endast får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen 
som inte kan tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk. Jordbruksverkets 
utvärdering av hur kommunerna tillämpar 
lagstiftningen visar dock att jordbruksmark 
ofta exploateras utan de avvägningar 
och beslutsunderlag som lagen kräver. 
Ungefär 700 hektar jordbruksmark om 
året exploateras i Sverige idag för att bygga 
småhus, flerbostadshus eller för företags-
etableringar. Utredningen pekar på en 
liknande exploateringstakt fram till 2020. 
Besluten styrs av markinnehav och externa 
intressenters efterfrågan på mark. De 
överensstämmer inte med lagstiftningens 
långsiktiga perspektiv på resurshushåll-
ning. 

I kommunernas översiktsplaner saknas det 
många gånger avvägningar kring exploa-
tering av jordbruksmark och att de på sin 
höjd har en övergripande policy som inte 
följs upp (Jordbruksverket, 2013). Jord-
bruksverket menar att det i kommunala 
översiktsplaner borde formuleras vilken 
typ av exploatering som är av väsentligt 
samhällsintresse, för att sedan kunna väga 
dem mot exploatering av 
jordbruksmarken eller prövning av 
alternativa lokaliseringar. 

En resurs att ta tillvara på
Illustrationen nedan visar hur liten del av 
jordens yta som fortfarande går att odla på. Il-
lustrationen är tagen från sidan 29 i skriften 
”Naturens tjänster”, framtagen av Världsna-
turfonden år 2013. 
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Ekosystemtjänster kopplade till  
jordbruksmarken
Alla ekosystemtjänster som produceras 
genom jordbruk är beroende av ett aktivt 
brukande av åker eller betesmark. Närpro-
ducerad mat minskar transporterna och 
bibehåller ett öppet landskapet nära dem 
som äter maten. Samhällets sårbarhet 
minskar också. Jordbruksmarken erbjuder 
möjligheten att äta mat som vi har kunskap 
om och kommunen har möjlighet att 
bevara och utveckla värden knutna till 
denna mark. Riktlinjer från Miljöstyrnings-
rådet visar på möjligheter inom offentlig 
upphandling som till exempel miljöhänsyn 
och djuromsorg. Det innebär att svenska 
kommuner har chansen att trygga både 
matsäkerhet och livsmedelsförsörjning, 
som beslutsfattare för markfrågor men 
också som uppköpare av mat som serveras 
på kommunala verksamheter som 
äldreboenden och skolor. Samtidigt har 
jordbruksmarkens intressen och värden 
ofta hamnat i skuggan av urbana intressen. 
Marken är i fråga om hållbar utveckling, 
mat och hälsa en livsnödvändig resurs för 
människors välmående. Jordbruksmarken 
har även potential att bidra med bioenergi. 

Jordbruksmark är även viktig för ekosys-
temtjänster som inte innebär direkt 
produktion. Den kan främja biologisk 
mångfald, utjämna vattenflöden, producera 
syre och rena luften. Samtidigt bidrar 
betande djur till en, för många, tilltalande 
landskapsbild. Floran på betesmarkerna är 
livsviktig för att pollinerande insekter skall 
få tillräckliga mängder nektar och pollen. 

Foton: Sonja Carlberg
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Foton: 1 & 2: Stångehuvud, Sonja Carlberg 3: Lassa- och Donadammarna, Ulrika Eliasson
4: Barndomsminnen vid Stångehuvud, Anna Nyman Holgersson
5: Kanske början på en temalekplats, lekskeppet vid Havets hus, Sara Chronvall
6: De boende odlar på gårdarna vid Badhusberget, LysekilsBostäder AB

1. 2. 

3. 

5. 6. 

4. 
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KAP 3  LYSEKILS STADS 
GRÖNA INFRASTRUKTUR 

Foto: Sonja Carlberg

INTRODUKTION
Följande kapitel är en inventering av 
Lysekils stads gröna infrastruktur. Den 
gröna infrastrukturen i staden påverkar 
människors, djurs och växters möjlighet 
att röra sig i staden, ungefär på samma 
sätt som trafikens infrastruktur påverkar 
bilarnas möjlighet att ta sig fram i staden. 

Inventeringen presenteras i fem kartor. 
De tre första är kopplade till invånares 
och besökares hälsa, kultur och turism. 
Resterande två kartor presenterar värden 
i landskapet som är viktiga för stadens 
biologiska mångfald, vilket i sig utgör en 
grund för människans välbefinnande. 

Innan denna handling togs fram fanns 
ingen dokumentation över stadens gröna 
infrastruktur och dess värden. Utan en 
helhetsbild är det svårt att prioritera hur 
man bör utveckla och ta tillvara på dessa 
värden. Helhetsbilden bidrar också till att 
de värden/resurser vi har kan marknads-
föras bättre gentemot både invånare och 
besökare. 

Kapitlet innehåller följande inventeringar i 
både karta- och textformat: 

HÄLSA, KULTUR OCH TURISM

3.1 Mötesplatser och stadsstråk

3.2  Naturområden och deras 
 tillgänglighet 

3.3 Friluftsaktiviteter

BIOLOGISK MÅNGFALD 

3.4 Karta ur naturvårdsplanen 

3.5  Naturvärdesinventering centrala   
 Lysekil (genomförd 2016)
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3.1 MÖTESPLATSER OCH STADSSTRÅK
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Stadsparken våren 2015, med blomsterlökar. 
Under våren spreds många bilder på  Face-
book på de olika planteringarna i staden. 
Facebookbilder sprids genom privatpersoner 
över hela Sverige och ger gratis marknads-
föring av kommunen. Satsningar på relativt 
enkla, men visuellt tydliga, åtgärder kan 
alltså bidra till att en mer positiv bild av 
Lysekils kommun sprids bland befintliga 
invånare och potentiella inflyttare. 
Foto: Anki Sandinge

Mötesplatserna och stadsstråken på kartan 
på föregående sida är indelade efter olika 
funktioner och kvaliteter. De är kategori-
serade under nedanstående rubriker. För 
mer information om de enskilda parkerna 
kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.  

PARKER (KARTA SID. 52)
Centrumparker
Centrumparkerna är mötesplatser och 
turistattraktioner som  genom sitt utseende 
och innehåll (evenemang, konst och instal-
lationer) kan representera staden och bidra 
till att det blir en levande stadskärna året 
runt. 

Bostadsparker
Dessa parker ligger i anslutning till 
bostadsområden och har därför stor 
betydelse för de närboendes livskvalitet 
och hälsa. 

Mikroparker
Lysekil karaktäriseras av sitt karga och 
steniga landskap. Mikroparkerna är ofta 
mindre ytor som ”blivit över” och tagits 
tillvara på. De ger grönska och rekreation 
i den centrala delen av staden utan att ta 
större ytor i anspråk. Med enkla medel 
bidrar de till ett positivt helhetsintryck av 
staden och bildar tillsammans ett pärlband 
av sittplatser för exempelvis äldre invånare 
och turister. 

Kyrkogårdar
Kyrkogårdar utgör ofta platser för 
kontemplation och kan vara vilsamma 
att vandra igenom. De är kulturhistoriskt 
värdefulla platser samt rymmer åldrade 
träd och murar vilka kan fungera som 
boendeplatser för många djur.  

Bostadsgårdar (ej utsatta på karta)
Kvaliteten på stadens bostadsgårdar 
påverkar de boende men även besökares 
och potentiella inflyttares upplevelse av 
staden som helhet. Några av de kommunalt 
ägda flerbostadshusområdena i Lysekils 
stad är Fridhem, Mariedal, Kvarnberget 
och Badhusberget. Lysekilsbostäder 
arbetar aktivt med att engagera de boende i 
utformning av sina bostadsgårdar. Rotemyrens och Trötemyrens park höjer 

närboendes livskvalitet och främjar deras 
hälsa. Foton ovan: Ulrika Eliasson

Stadsparken våren 2014 innan arbetet med 
blomsterlökar påbörjats. Många klagade på 
parkens ”tomma” utseende.

LY
SE

KI
LS

 S
TA

D
S 

G
R

Ö
N

ST
R

U
KT

U
R



54

En av stadens viktigaste entréer, Södra 
hamnen. Intrycket skiljer sig avsevärt från 
intrycket av Norra hamnen. Se foto nedan. 
Foton: Ulrika Eliasson

Stadsstråket (karta sid 52)
Lysekils stad besitter en eftertraktad resurs 
i och med att staden omges av vatten. 
Längs med stora delar av kuststräckan som 
omger staden är det möjligt att vandra 
längs med havet. 

Stadens entréer (karta sid 52)
Det första mötet med Lysekils stad 
påverkar besökares och invånares intryck 
av staden. Idag har alla tre ”entréer” 
förbättringspotential. De skulle kunna 
utvecklas till att bli mer attraktiva och 
välkomnande för både invånare och 
turister. 

Idrottsplatser och lekplatser
(karta sid 52) 
Barnen i Lysekils stad utgör cirka 19% 
av stadens befolkning (SCB, 2016) och 
många av de turister som besöker staden är 
barnfamiljer. Barn under 12 år är en grupp 
som är speciellt beroende av stimulerande 
utemiljöer i närheten av bostaden, skolan 
eller förskolan eftersom de inte rör sig så 
långt därifrån på egen hand. 

En lekplats eller en idrottsplats är ofta 
bostadsområdets bästa träffpunkt. 
Lekplatserna i Lysekil är en under-
utvecklad resurs för staden. Kvalitativa 
lekplatser är en viktig faktor, framför 
allt när det gäller att attrahera nya barn-
familjer och behålla de som redan bor 
här. Slitna lekplatser kan leda till att ett 
bostadsområde ger ett negativt intryck. 
Våra beslut grundas ofta på känslor och 
inte på resonemang. För att locka till 
inflyttning är det därför viktigt att det 
första intrycket av våra bostadsområden 
blir positivt. 

Skol- och förskolegårdar 
(karta sid 52)
Utformningen av skol och förskolegårdar 
påverkar barns hälsa och inlärnings-
förmåga. Lysekils skolgårdar och för-
skolegårdar är idag inte de välkomnande 
och stimulerande miljöer som våra unga 
invånare bör vara hänvisade till att vistas 
i mycket stora delar av sina liv. De slitna 
hårdgjorda utemiljöerna vid skolorna och 
förskolorna bidrar inte till att eleverna 
känner sig värdefulla och kan uppmuntra 
till skadegörelse. Se bildtext på sida 31 för 
mer information kring forskning gällande 
barns färdigheter kopplat till utemiljöns 
utformning.
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STYRKOR OCH MÖJLIGHETER

Stadens själ och karaktär
Mötesplatserna, såsom parker och 
lekplatser, har potential att på ett bra sätt 
synliggöra staden och dess kulturhistoria. 
Havsbadsparken utgår exempelvis från 
ideal knutna till ortens bakgrund som 
badort med societetsliv från 1860-talet 
och framåt. Bagarns Hage bestod tidigare 
av odlingslotter för boende i Gamlestan. 
Platser likt dessa skulle kunna utvecklas 
tydligare för att stärka stadens identitet 
och karaktär samt öka invånarnas stolthet 
över sin stad. 

Turism och näringsliv 
Mötesplatsernas (d.v.s. parkernas, 
lekplatsernas, torgytornas m.fl.) och 
stadstråkens skötselnivå och utseende 
påverkar upplevelsen av staden som helhet. 
Parkerna skulle exempelvis kunna utnyttjas 
bättre som en turistattraktion om de mer 
aktivt gav utrymme för olika installationer 
och konstyttringar. 

Attraktiv stad att bo i och flytta till
Närheten till och kvaliteten på stadens 
mötesplatser påverkar boendemiljön och 
stadens attraktivitet. Om vi sköter och 
utvecklar dem kan de ge eftertraktade 
kvaliteter till boendet som kan höja mark-
nadsvärdet. 

Psykisk och fysisk hälsa
Mötesplatserna och stadsstråken ger 
möjlighet till rörelse, återhämtning och 
möten. Närliggande grönska är speciellt 
viktigt för äldre, personer med funktions-
nedsättning och barn. Satsar vi på våra 
grönområden kan en bonuseffekt bli att 
invånarnas hälsa förbättras.  

Mötesplatser, konst och kultur
Stadens olika mötesplatser har stor 
potential som offentliga rum och 
demokratiska arenor. De kan även nyttjas 
för att engagera invånare i stadsmiljön 
och höja kunskapen inom olika områden. 
Detta kan bidra till många positiva 
följdeffekter såsom ökad stolthet över 
närmiljön och minskad skadegörelse. En 
exempel på en sådan idé är till exempel 

MÖTESPLATSER OCH STRÅK - KORT ANALYS

att gymnasieelever från estet- och 
elprogrammet skulle kunna vara delaktiga i 
en effektfull ljussättning av en park eller 
ett stråk. 

Parkerna och lekplatserna är även viktiga 
naturliga mötesplatser för olika grupper i 
samhället som många gånger inte möts i 
andra forum. De kan på så vis ha en positiv 
inverkan på integrationen. Platserna skulle 
dock kunna utvecklas till att fungera som 
mötesplatser under hela året, även under 
höst- och vintertid. 

Mötesplatserna och stadsstråken bidrar 
med många fler värden/ekosystemtjänster 
än de ovan nämnda, exempelvis så kan de 
även främja naturupplevelser i vardagen, 
biologisk mångfald, översvämningskydd 
och pollinering. 

HOT OCH SVAGHETER
Bristande struktur, dokumentation 
och resurser
Det finns idag ingen struktur eller doku-
mentation (förutom detta dokument) kring 
utveckling av stadens parker, lekplatser, 
andra mötesplatser eller länkarna mellan 
dessa. I många andra kommuner finns 
det exempelvis belysningsprogram, 
parkprogram och lekplatsprogram som 
presenterar kommunens vilja kopplat 
till tidsbestämda åtgärder. Det är viktigt 
att beslutsfattare är insatta i det värde 
som mötesplatserna och länkarna mellan 
dem besitter, och hur de kan påverka 
samhällsekonomin på ett positivt vis. 
Genom att lägga resurser på dokumenta-
tion och struktur kan man effektivisera 
och prioritera insatser i utemiljön vilket i 
längden innebär ekonomiska besparingar. 

Bristande skötsel
Både rekreativa, ekonomiska och 
biologiska värden går förlorade vid 
bristande underhåll och utveckling. Det 
är viktigt att förstå att de gröna ytorna 
inte sköter och utvecklar sig själva, utan 
resurser. Att inte lägga resurser på skötsel 
blir i de flesta fall även dyrare i längden. 
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0 1 20,5 KilometerBilaga 2
Naturområden och deras tillgänglighet

Observera att denna karta
togs fram 2017. Det digitala 
underlaget uppdateras 
kontinuerligt.Har ni synpunkter 
kontakta Sara Chronvall,
sara.chronvall@lysekil.se

Förutsättningar
Gång- och cykelväg

"A) Parkering

"¬ Småbåtshamn

X Skolor och förskolor

Elljusspår

Gångpassage

Kulturstig

Kuststigen

Motionsslinga

Preparerad ridstig

Stig

Stig, eftersatt underhåll

Vandringsled

StråkTätortsnära naturområden
1. Gullmarsskogen

2. Stångehuvud

3. Trälebergskile

Bostadsnära naturområden
4. Fiskebäck

5. Gullmarsbaden

6. Lassa- och Donadammarna

7. Långevik

8. Mariedalsskolans skolskog

9. Sivik

10. Torpet

11. Valbodalen- och Valboholmen

!

! !

!

!!

Naturreservat

Förutsättningar

Barriärer
Industrimark och avfallsanläggning

Väg

Järnväg

3.2 NATUROMRÅDEN OCH DERAS TILLGÄNGLIGHET
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Naturområdena på kartan på föregående 
sida är stora områden som ligger i närhet 
eller i anslutning till staden. De möjliggör 
och uppmuntrar till olika friluftsaktiviteter 
och är betydelsefulla pedagogiska resurser 
för intilliggande skolor och förskolor. 
Tillgängligheten till områdena och deras 
skick påverkar stadsbilden för invånare 
och turister. De är kategoriserade under 
nedanstående rubriker. 

TÄTORTSNÄRA NATUR-
OMRÅDEN (KARTA SID 56)
1. Gullmarsskogen
Gullmarsskogen är ett naturreservat 
och ett mycket värdefullt frilufts- och 
strövområde. Naturen är omväxlande 
med täta skogar och öppna ängsmarker. 
Området är rikt på kulturlämningar. 
Motionsslingorna har ett mjukt underlag 
vilket gör dem lämpliga för jogging. Längs 
en runda finns även elljusspår. Där finns 
även en kulturstig som ligger i anslutning 
till befintliga vandringsleder och torp 
och stigen kallas därför Torpvandringen. 
I Fjällastugan kan man hämta en karta 
över området och de olika torpen. För att 
förbättra tillgängligheten till Gullmarsskogen 
för Lysekilsborna så skulle en bättre länk 
mellan Lysekils tätort och området behövas. I 
Gullmarsskogen finns anläggningar såsom en 
värmestuga, vindskydd, utegym, motorikbana 
för barn, en fotbollsplan och flera andra 
resurser.   

2. Stångehuvud
Stångehuvud är ett av Sveriges mest 
besökta naturreservat, karaktäriserat av 
mötet mellan havet och granitklipporna. 
Flera stigar går genom området och det 
finns möjlighet till bad på både sand- och 
klippstränder. Området är lättillgängligt 
med tydliga leder och stigar. Det finns 
också en gångväg till en utsiktspunkt, 
anpassad för personer med rörelsenedsätt-
ning. Vid Pinneviksbadet finns tillgängliga 
badramper. 

3. Trälebergskile
Området består mestadels av tätortsnära 
skogsmark och är relativt lättillgängligt. 
Kuststigen går utmed västra kanten av 
området och i Trälebergs naturreservat, 
som omfattas av rekreationsområdet, finns 
observationsplats/fågeltorn. 

BOSTADSNÄRA NATUR-
OMRÅDEN (KARTA SID 56)
4. Fiskebäcks naturområde består 
av badplatser i en vacker miljö med stort 
inslag av lövskog. Området är den enda 
bostadsnära skogen med möjlighet till 
vandring i för Lysekilsborna. Det finns en 
skötselplan för området. 

5. Gullmarsbadens naturområde är 
ett område med badplats. Marken ägs av 
kommunen. I området finns en bäckravin 
belägen. Den är viktig för bevarandet av 
biologisk mångfald och för naturintresse-
rade besökare. 

6. Lassa- och Donadammarnas 
naturområde erbjuder möjlighet till en 
dold oas i staden och är omgärdat av andra 
gröna områden såsom Bagarns hage och 
Stångehuvud. Området präglas av före 
detta stenhuggeriverksamhet. 

7. Långeviks naturområde erbjuder 
en vacker miljö, badplatser och en volley-
bollplan. Här anordnas även midsommar-
firande. Vid vägen ner till stora Långevik 
finns sentida hällristningar, där även 
Kuststigen löper förbi. 

8. Mariedalsskolans skolskog är 
belägen i anslutning till Mariedalsskolan 
och på området finns grillplats och 
vindskydd. Skolskogen används idag till lek 
och lektionssal för eleverna på skolan.

9. Siviks naturområde erbjuder camping, 
bad och vandringsleder. Kuststigen löper 
genom området och genom Sivik kan man 
ta sig till skogsterrängen i Trälebergskile.

10. Torpets naturområde erbjuder 
rekreation för de boende i området. 

11. Valbodalen och Valboholmens 
naturområde består av karga landskap med 
undantag för ängslandskapet i Valbodalen, 
som inbjuder till fotboll och andra rekrea-
tionsaktiviteter. 
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Det är viktigt att kommunen sprider information om var allmänheten kan hitta olika 
kvaliteter utifrån sina olika behov. Informationen bör vara lätt att finna på kommunens 
hemsida. Fotot visar vägen till den tillgänglighetsanpassade utsiktsplatsen i 
Stångehuvuds naturreservat. Foto:Sara Chronvall

Lättillgängliga badplatser är en ekonomisk 
resurs för staden. Foto: Sonja Carlberg

Kulturminnen är viktiga för stadens identitet 
och historia. Bilden ovan visar sentida häll-
ristningar på väg ner mot stora Långevik.
Foto: Sara Chronvall

STRÅK (KARTA SID 56)
Kommunens främsta vandringsled är 
kuststigen. Den löper genom både Sverige 
och Norge och är en del av ett Intereg-
samarbete.

Övriga vandringsleder på kartan är 
röjda och uppmärkta stråk avsedda för 
rekreation, motion och ridning. De flesta 
ligger på kommunal mark och merparten 
går genom Gullmarsskogen som utvecklats 
till kommunens främsta friluftsområde. 

De markeringar på kartan som utmärkts 
som stigar är, till skillnad från motions-
slingor och vandringsleder, inte officiella 
stråk utan länkar som bildats genom 
slitage från gående. Stigar markerade med 
eftersatt underhåll är stigar där underhåll 
är nödvändig, såsom röjning av sly och 
träd. 

Förutom de leder som syns på kartan så 
bildades år 2016 fyra stycken stadsprome-
nader i Lysekils stad med olika längd och 
inriktning. 
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STYRKOR OCH MÖJLIGHETER 

Turism och näringsliv
Attraktiva reseanledningar, till exempel 
klättring, kajakpaddling eller besök i 
unika naturmiljöer, är en bas för växande 
näringsgrenar på landsbygden. Lysekils 
kommun har med sina fantastiska 
och delvis unika naturmiljöer otroliga 
möjligheter att utveckla denna näringsgren 
jämfört med andra kommuner. Satsningar 
på exempelvis vandringsleder kan påverka 
hur väl denna resurs nyttjas. 

Attraktiva, trygga och karaktärsfulla 
boendemiljöer
Trender visar att närhet till attraktiva 
grön- och naturområden blir allt viktigare 
argument i val av bostads- och etable-
ringsort. Kvalitativa grönområden och 
ett rikt utbud av aktiviteter är därför en 
viktig pusselbit i skapandet av en attraktiv 
boende- och vistelsemiljö. Här har Lysekils 
kommun en underutvecklad resurs som 
skulle kunna utvecklas och nyttjas bättre. 

Psykisk och fysisk hälsa
Tätortsnära och bostadsnära friluftsom-
råden främjar invånarnas hälsa eftersom 
de möjliggör och uppmuntrar till olika 
aktiviteter såsom vardagspromenader, 
joggingturer, klättring och naturlek. De har 
också en viktig betydelse som platser att 
gå till för återhämtning och för att uppleva 
naturens växlingar. 

Att det finns stråk som är fysiskt tillgäng-
lighetsanpassade är också mycket viktigt 
eftersom det påverkar hur ofta invånarna och 
besökarna nyttjar den resurs som friluftsom-
rådena är för kommunen.

En pedagogisk resurs
Närheten till lättillgängliga friluftsområden 
påverkar skolor och förskolors verksam-
heter och möjligheter till utomhuspeda-
gogik. 

HOT OCH SVAGHETER

Bristande information
Lysekils kommun har potential att erbjuda 
invånare och besökare vandringar i naturom-
råden av absolut särklass. Men om informa-
tion om naturområden inte finns tillgänglig 
spelar det ingen roll hur vackra och unika 
naturområdena är, bara ett fåtal besökare 
kommer då att hitta dit.  Informationen kring 
stråk och friluftsområden i Lyskeil har varit 
och är delvis fortfarande starkt underutveck-
lad. Inom ramen för arbetet med detta doku-
ment publicerades under 2016 viss informa-
tion  om stråk och naturområden på Lysekils 
kommuns hemsida. Turistbyrån efterfrågar 
även bättre samarbete och en möjlighet att 
utveckla leder för olika målgrupper med 
olika teman, såsom arkitektoniska och his-
toriska vandringsleder och en vandringsled 
med betoning på olika naturtyper.   

Bristande länkar mellan leder 
Vandringslederna och stigarna behöver 
länkas bättre till varandra och till olika 
aktiviteter. Det behöver finnas tillgång till 
leder med olika längd och svårighet. 

Bristande underhåll
Skötseln av vandringsleder och andra stråk 
behöver prioriteras eftersom befintliga 
resurser annars går förlorade. Kostnaden 
att rusta upp stråk blir mycket stor om de 
får förfalla. Sköter vi inte om och satsar 
på våra friluftsområden kommer de att 
förlora många av sina rekreativa värden. 
Exempelvis så växer våra karaktäristiska 
hällmarker och kustljunghedar snabbt igen 
utan manuell skötsel, nu när vi inte längre 
har bete på dem. 

Genom målinriktad naturvårdsskötsel 
kan vi skapa attraktiva miljöer för både 
turister, invånare och djur. Exempelvis kan 
vi skapa siktlinjer mot havet och röja samt 
belysa så att karaktärsfulla bergsväggar får 
framträda och bli resurser för staden. Det 
finns många bidrag att söka inom området 
för naturvård. I dagsläget har kommunen 
dock inte de personella resurserna som 
behövs för att utveckla frilufts- och natur-
vårdsarbetet. 

NATUROMRÅDEN OCH DERAS TILLGÄNGLIGHET
- KORT ANALYS 
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3.3 FRILUFTSAKTIVITETER
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STYRKOR OCH MÖJLIGHETER
En styrka i Lysekils kommun som påver-
kar utbudet av aktiviteter är att det finns 
en variation av upplevelsemiljöer – skog/
berg/hav. Det finns flera olika aktörer som 
erbjuder aktiviteter, både ideella och kom-
mersiella.  Här finns även ett rikt kulturliv. 
Eftersom staden är liten är närhetsperspek-
tivet en styrka. Vi skulle även kunna för-
bättra vårt samarbete med omkringliggande 
kommuner/områden gällande utbudet av 
aktiviteter. Inflyttning/generationsväxling 
kan bli en möjlighet som ger upphov till ny 
efterfrågan av aktiviter. 

HOT OCH SVAGHETER
Det saknas eller finns bara en svag identi-
tet gällande kommunen som ”frilufts/akti-
vitetskommun”. Det finns ingen helhetsbild 
gällande skötseln eller ”marknadsföringen” 
av de olika aktivitetsområdena som är på 
kommunal mark. Infrastrukturen och till-
gängligheten till de olika aktiviteterna är 
bristfällig. Andra aktörer med andra funk-
tioner konkurrerar om samma markområ-
den. 

FRILUFTSAKTIVITETER 
Det är viktigt att få en överblick över vilka 
aktiviter som staden och dess omnejd idag 
erbjuder. Dels för att kunna utveckla dessa 
men även för att kunna bibehålla deras 
befintliga värden. 

Friluftsaktiviteterna är betydelsefulla ur 
folkhälsosynpunkt men kan även påverka 
intresset att flytta till Lysekil. Lysekils 
profil som turistkommun är även starkt 
sammankopplad med aktivitetsutbudet, de 
så kallade reseanledningarna (de anled-
ningarna som avgör om man reser till en 
viss plats eller ort), se bild nedan. 

Vissa aktiviteter/reseanledningar är 
kommunala angelägenheter medan 
andra drivs av enskilda företag inom 
turistindustrin.Friluftsaktiviteterna finns 
huvudsakligen i anslutning till de större 
friluftsområdena och är utsatta på kartan 
på sida 60. 
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0 1 20,5 Kilometer

Rikkärr och fuktängar (ej från naturvårdsplanen. Inventering 2013/2014)

#* Naturminne

Skyddsvärda träd 

Lövskogsinventering

Ängs och betesmarksinventering

Nyckelbiotoper

Bilaga 4
Områdesskydd och inventeringar
Taget från Naturvårdsplanen för Lysekils kommun, antagen 2010-01-20

3.4 KARTA UR NATURVÅRDSPLANEN
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Kartan på föregående sida pekar ut 
områden som är artrika och värdefulla 
resurser för att upprätthålla och stärka 
biologisk mångfald. De kategorier som är 
samlade på kartan är dock inventeringar 
av olika ålder och en uppdatering behövs. 
Nedan följer en beskrivning av två av kate-
gorierna på kartan. För mer information 
kring naturvården i kommunen se Lysekils 
Naturvårdsplan 2010. 

Äldre lövrika skogar
Ädellövskogar är de artrikaste skogarna 
i Sverige och har 600 till 700 rödlistade 
arter knutna till sig, till exempel svampar, 
lavar och insekter. Men även lite magrare 
löv- och blandskogar med björk, asp, ek 
och tall är både artrika och tilltalande för 
oss människor att vandra och vistas i. Med 
ett stort lövinslag ökar ljusinsläppet och 
mångfalden av livsmiljöer. 

Kommunens långsiktiga mål med skogs-
skötseln på egen mark – särskilt i de 
tätortsnära områdena - har länge varit 
just att återskapa en äldre vegetation 
bestående av lövskog och ädellövskog. 
Genom att differentiera skötseln och lyfta 
fram olika vegetationskaraktärer kan man 
skapa spännande delområden, främja den 
biologiska mångfalden och stärka kultur-
miljövärdena. I naturvårdsplanen som 
antogs av kommunfullmäktige år 2010 står 
det bland annat att kommunen ska: 

• Arbeta aktivt för att ersätta granskog med 
lövskog på kommunens egen mark. 

• Bevara och utveckla ädellövsskogar i 
tätortsnära lägen.

Kalkfuktängar och rikkärr
Rikkärr är en ovanlig naturtyp med mycket 
höga naturvärden. Med rikkärr menas 
kärrmiljöer som via vatten tillförs mine-
raler från intilliggande kalkhaltig eller 
mineralrik berggrund eller jord. Floran 
är artrik och hyser många sällsynta arter. 
Kalkfuktängar (inklusive kalkrika stränder) 
är fastmarker med fuktig jord och kalk-
gynnad flora. 

De typer av marker som inventerats utgör 
några av de allra artrikaste och mest värde-
fulla när det gäller biologisk mångfald i 
kommunen och kanske också i hela landet. 
Det handlar om små botaniska ädelstenar 
med rester av en växtlighet som var mycket 
vanligare förr i tiden då landskapet var 
öppnare, varmare och mer örtrikt.

Den sammanlagda arealen av de inven-
terade och klassificerade områdena är ca 
9,6 ha vilket kan jämföras med landytan i 
Lysekils kommun som är 20 800 ha (SCB 
2012). Kalkrika, öppna och fuktiga marker 
täcker enbart 0,46 ‰ av landytan, men de 
utgör en mycket viktig del av kommunens 
biologiska mångfald.

Totalt besöktes 55 objekt/områden 
med förekomst eller indikationer på 
rikkärr, kalkfuktängar eller andra artrika 
fuktängar. De 55 områdena valdes med 
relativt moderna uppgifter (1990 och 
framåt) som underlag (florauppgifter, 
ängs- och betesmarker med mera). Av 
dessa bedömdes 33 fortfarande ha kvar 
värdefull flora. Minskningen är bety-
dande och ohävd och igenväxning är den 
uppenbara orsaken. Av de kvarvarande 33 
områdena bedömdes nio som klass 1 (4,44 
ha), 18 som klass 2 (4,51 ha) och sex som 
klass 3 (0,62 ha). Se figur 3. Utöver dessa 
diskvalificerades 22 objekt på grund av 
alltför omfattande igenväxning.

Bäckraviner (ej utsatta i karta) 
Många av bäckravinerna i Lysekils kom-
mun har biotopskydd. Detta eftersom de är 
mycket artrika och variationsrika miljöer. 
Bäckravinen omges ofta av täta buskage 
och många träd. Detta skapar en skyddad 
och fuktig växtplats som vanligen klarat 
sig från både skogsbränder och kalhugg-
ning under historiens lopp. De kan därför 
innehålla många äldre träd. Tillgången på 
döda träd och liggande stammar är stor 
och dessa utgör hem för många arter. Den 
höga luftfuktigheten och orördheten gör att 
bäckraviner ofta hyser sällsynta mossor, 
lavar och svampar. Den är även en reträtt-
plats för många trängda arter. Bäckraviner 
är känsliga miljöer som helst ska lämnas 
orörda. 
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3.5 NATURINVENTERING - CENTRALA LYSEKIL
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NATURVÄRDESINVENTERING
CENTRALA LYSEKIL
Eftersom det saknades en naturvärdesinven-
tering för centrala Lysekil så har det under 
arbetet med grönstrukturplanen tagits fram 
en sådan. På följande sidor ges en samman-
fattning av inventeringen. För mer utförlig 
information se bilaga 9. 

På kartan på föregående sida redovisas 13 
områden som klassats som naturvärden 
i inventeringen. I rapporten finns en mer 
detaljerad områdesbeskrivning av de områ-
dena samt deras ingående naturvärden. Ett 
område klassades som klass 1 (högsta natur-
värde), fyra stycken som klass 2 (högt natur-
värde) och åtta stycken områden klassades 
som klass 3 (påtagligt naturvärde). Detta har 
skett enligt svensk standard för Naturvärdes-
inventering. 

Ytterligare 23 områden har avgränsats och 
klassats utanför standarden. Analys över 
vilken roll dessa områden har som t.ex. sprid-
ningskorridor, utvecklingsområde, kantzon 
eller som stepping stone för kommunens 
totala gröna infrastruktur har redovisats.

Områden med stor betydelse för den totala 
biologiska mångfalden finns spridda över 
hela det geografiska området som har utretts. 
De största naturvärdena är knutna till 
Stångenäset och Tröte- och Rotemyr, där det 
finns naturmiljöer med lite olika struktur och 
kvalitet. De öppna miljöerna har stor 
betydelse för flera arter som är typiska för 
denna region. I de mer skogbevuxna delarna 
med träd- och buskvegetation samt i park-
miljöerna kan det förekomma skyddsvärda 
träd och äldre skog med relativt stora 
mängder död ved. 

Vidare förekommer ett antal småvatten 
spridda över hela området. Dessa småvatten 
är en bristvara i landskapet och därför 
värdefulla för en rad arter, inte minst skydds-
värda groddjur. 

Inventeringsområdets mest värdefulla delom-
råde finns vid Stångehuvuds naturreservat 
som också har klassats som högsta natur-
värde.

SPRIDNINGSKORRIDORER
Kartan på sida 64 visar även de så kallade 
spridningskorridorerna för växt- och 
djurliv som är viktiga för den biologiska 
mångfalden i Lysekils stad.

Spridningskorridorer är gröna stråk genom 
det hårdgjorda stadslandskapet som ger 
möjligheter för djur och växter att röra sig 
igenom staden. Utan dessa länkar kan de 
inte föröka sig och försvinner således från 
staden. Att det finns spridningskorridorer 
i stadsmiljön är därför en förutsättning för 
biologisk mångfald. 

Flera spridningskorridorer har identifie-
rats men den ekologiska funktionen på 
korridorerna varierar från fungerande till 

Bagarns hage är en del av en spridnings-
korridor och har påtagliga naturvärden. 
Parken är även en intressant kulturmiljö. 
Foto: Calluna

Vid utveckling av Södra hamnen kan plan-
teringsbäddar tillföras och bidra med både 
estetik och till att hamnen kan fungera som 
en spridningskorridor. Foto: Calluna
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biologiska mångfalden. De bidrar även med 
andra ”gratisvärden” eller så kallade ekosys-
temtjänster. Några av dem listas nedan. 

• Filtrerar och binder regn och minskar              
  därmed översvämningsrisk

• Skyddar mot skred och erosion

• Förbättrar luftkvaliteten

• Begränsar bullerpåverkan

• Tillför estetiska värden 

I en stad som Lysekil kan träd dock även en 
risk för olyckor eftersom det förekommer 
starka vindar här. Leva i Lysekil (det kommu-
nala bolaget som sköter utemiljöerna i tätor-
terna) fäller träd som anses farliga kontinuer-
ligt. Det är dock viktigt att vara medveten om 
att ett träd är en resurs som tar flera hundra 
år att återskapa. 

Det saknas en policy angående hur Lysekils 
kommun ser på sina skyddsvärda träd och 
hur man bör arbeta för att föryngra detta 
bestånd och kapital. 

sådana som behöver utvecklas. Ett antal 
delområden och enskilda korridorer har 
pekats ut som särskilt viktiga för att bevara 
och förstärka arternas spridningsmöjlig-
heter i området. 
I naturinventeringen (bilaga 9) finns en 
kort beskrivning samt förutsättning för 
delområdet eller korridoren tillsammans 
med enklare åtgärder för bättre spridning 
inom området. Sammanfattningsvis så 
kan man säga att den på sina håll täta 
bebyggelsen ger begränsat utrymme för 
större åtgärder. Detta innebär att det är  
desto viktigare att bevara och förstärka 
de korridorer som idag har hög ekologisk 
funktion.

SKYDDSVÄRDA TRÄD
I samband med naturvärdesinventeringen 
kartlades och registrerades även skyddsvärda 
träd inom tätorten, se karta på sida 64. Med 
denna metod kan man identifiera värdefulla 
träd, oavsett om de förekommer i klassade 
områden eller inte. Totalt identifierades 40 
skyddsvärda träd, spridda över stora delar 
av tätorten. Huvudsakligen förekommer de 
skyddsvärda träden inom park- eller kyrko-
gårdsmiljöer vid bl.a. Stadsparken, kyrko-
gården vid Lysekils kyrka och Dalskogens 
kapell. Samtliga träd anses ha betydelse för 
biologisk mångfald och har därför ett skydds-
värde. 

Flera av träden är gamla och/eller grova med 
många håligheter. Träden ger viktiga livsrum 
åt växter och djur, samtidigt som de erbjuder 
oss människor svalka, skydd och vackra, 
variationsrika miljöer. Gamla träd har fler 
livsmiljöer att erbjuda än unga träd, därför 
ökar antalet arter med trädets ålder. Med 
tiden angrips träd av rötsvampar – grenar 
faller av och skapar håligheter, där fåglar och 
fladdermöss finner sitt sommarviste. I hålig-
heterna bildas så kallad mulm av trädmjöl, 
svamphyfer, spillning och gamla fågelbon. 
I den döda veden och mulmen lever skal-
baggar, myror och andra småkryp. På stam-
mens skrovliga bark trivs lavar och mossor. 
I urbana miljöer står träden ofta solitärt och 
blir solbelysta, vilken är ytterligare en faktor 
som är viktig för många arter i dessa miljöer.

Träden i staden är inte bara viktiga för den 

Ett av de skyddsvärda träden i Lysekils stad. 
En oxel med håligheter stående i Tennis-
parken. Foto: Calluna

LY
SE

KI
LS

 S
TA

D
S 

G
R

Ö
N

ST
R

U
KT

U
R

 



67

Stadens gröna infrastruktur bidrar med 
många ”gratis” värden (ekosystemtjänster) 
till staden. Det är billigare att behålla och 
skydda dess värden än att förstöra dem och 
i ett senare skede återställa dem. De måste 
därför beaktas vid planering och skötsel 
för att inte skadas. Några få av dessa 
listas nedan under rubriken styrkor och 
möjligheter. 

STYRKOR OCH MÖJLIGHETER-
Kunskap i kartformat
Både tätorten och området utanför 
tätorten innehåller flera typer av miljöer samt 
en god variation av ekologiska funktioner.
Kommunens eget arbete kring naturvårdsfrå-
gor har resulterat i ett antal utredningar och 
inventeringar, merparten digitaliserade som 
GIS. 

Naturupplevelser i vardagen 
På flera platser både inom tätorten och i plan-
området finns skogsbrynsområden med olika 
karaktärer och funktion. Dessa zoner är ofta 
välfungerande spridningskorridorer. 

Det finns flera små till större vatten inom 
området. Dessa småvatten är en bristvara i 
landskapet och därför värdefulla för en rad 
arter inte minst skyddsvärda groddjur. En ut-
förlig groddjursinventering har tidigare gjorts 
på kommunens initiativ.

En rad värdefulla, rödlistade arter finns i 
området, t ex sandmålla, ängsstarr, stallört, 
ejder, mindre hackspett, berguv, pilgrimsfalk, 
större vattensalamander och strandpadda.
Några skulle kunna bli så kallade ansvarsar-
ter för kommunen. Syftet med att utse kom-
munala ansvarsarter är att bevara några av 
kommunens mest sällsynta och hotade arter.

Naturvärdesområden att utveckla, 
vara rädda om och stolta över
Inom tätorten var det 13 områden som 
klassades enligt standarden för naturvär-
desinventeringar. Dessa skulle alla kunna 
utvecklas ytterligare och lyftas fram bättre i 
marknadsföringen av kommunen. De skulle 
även kunna göras mer tillgängliga för våra in-
vånare, både informationsmässigt och fysiskt. 

NATURINVENTERINGAR - KORT ANALYS

Projekt för att öka den biologiska 
mångfalden
Kommunen skulle kunna initiera olika projekt 
för att öka biologisk mångfald. Bland annat 
skulle man kunna välja att utföra planteringar 
med lokal flora, både blommor, blommande 
buskar och blommande träd. Detta gynnar 
pollinerare och ger möjlighet till bärplock-
ning. Några exempel på möjligheter är:

• Vägkanter kan med rätt förutsättningar och 
skötsel hysa en rik flora med många 
blommande växter och ett rikt insektsliv. 

•  Genom att göra om en artfattig gräsyta till 
blomstrande äng kan goda förutsättningar för 
bland annat fjärilar och andra insekter skapas. 

•”Nya” miljöer som t.ex. ett öppet dike kan 
bli en utmärkt spridningskorridor för t.ex. 
groddjur

•  I centrala staden skulle nuvarande anlag-
da vegetation kunna ersättas med inhemska 
blommande buskar.  Träd skulle kunna plan-
teras som t.ex. alléer för att skapa ett bättre 
ekologiskt samband mellan Norra och Södra 
hamnen.

•  Förstärkning av spridningen mellan 
Stadsparken och Curmans villa via Engelska 
parken. Här finns det även goda möjligheter 
för att utveckla de sociala värdena.

•  Komplettering med vegetation i Södra 
hamnen och utmed utfarten ur staden.

•  Slättevallens ”fotbollsplan” utformas med en 
ekologisk utgångspunkt, t ex med småvatten, 
blommande inhemska buskar och lekytor.

•  Starta biodlingar eller skapa miljöer där 
pollinerande insekter trivs. LY
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Turism och näringsliv 
Bohusläns kust listas som en av världens 
tio vackraste vildmarksplatser. Det slår 
den amerikanska tv-kanalen CNN fast i en 
tio-i-topplista i mars 2013. För att vi ska 
behålla denna ställning måste vi se till att 
det vilda livet i landskapet inte går förlorat 
och stärka spridningskorridorer samt 
utveckla nya i enlighet med kartan på sida 
62. 

SVAGHETER OCH HOT
Struktur kring skötsel
För att upprätthålla artrikedom och ta 
hand om värdefulla miljöer krävs speciell 
skötsel. Kommunen har inte möjlighet att 
sköta alla områden och därför bör fokus 
ligga på de områden som är allra mest 
värdefulla för Lysekil som kommun, inte 
bara sett ur ett biologisk mångfalds-
perspektiv, utan även ur ett turist-
perspektiv. Det saknas idag en struktur 
kring skötseln av våra tätortsnära frilufts- 
och naturvårdsområden. 

Förvaltning av kapital 
Kommunen har idag ingen avverknings-
plan eller skogsvårdsplan för kommunalt 
ägda skogar. Det saknas således mål 
gällande hur skogen skall skötas och 
förvaltas och vilken typ av skogsägare 
kommunen vill vara. 

Isolering och barriärer
Planområdet är speciellt genom sin 
geografiska avgränsning med hav och 
fjordar i olika väderstreck. Detta ger 
området en viss isolering som i sin tur 
ställer högre krav på en fungerande 
naturmiljö där djur och växter kan sprida 
sig.

Det centrala bältet från Norra till Södra 
hamnen är ett av de smalaste ställen på 
Stångenäset. Området innehåller både 
gammal och ny bebyggelse. Insprängt finns 
ett antal mindre parker samt Stadsparken. 
Spridningen genom området är minimal 
och området är en tydlig flaskhals som gör 
det svårt för växter och djur att sprida sig 
genom de centrala delarna av Lysekil. 

Den täta bebyggelsen gör att större 
åtgärder är svåra att genomföra, och det 
är desto viktigare att bevara och förstärka 
de korridorer som redan har hög ekologisk 
status.

Områden som saknar skydd idag
Stora arealer nära tätorten saknar lagligt 
skydd men har ändå stor betydelse som 
bryggor till mer värdefulla, skyddade 
områden. Dessa är viktiga både för 
den biologiska mångfalden samt som 
rekreationsområden. Närnatur, även av 
trivialare slag, har ovärderlig betydelse 
för de människor som bor i området, inte 
minst för barn. Det gäller t.ex. områden 
runt Dalskogen, Torpet, Gullmarsbaden, 
Fiskebäck, Valbodalen och Halsen. Stor 
hänsyn till bevarande av naturområden bör 
tas i framtida planeringsarbete.

Förändringar i markanvändningen 
Förändringar i markanvändningen leder 
ofta till att livsmiljöer för olika arter 
påverkas negativt. Konsekvenserna vid 
olika typer av exploatering kan vara direkt 
förlust av livsmiljöer men även ökad frag-
mentering. Fragmenteringen i landskapet 
försämrar möjligheten för arter att förflytta 
sig fritt mellan olika livsmiljöer, vilket 
försämrar möjligheten för deras långsiktiga 
fortlevnad i området.

Bin och andra pollinerare minskar
Många planteringar i staden har utförts 
med växtarter som inte gynnar bin och 
andra pollinerande insekter, t ex gräsarter 
eller vindpollinerade buskar och träd. 
Användning av insektsbekämpande medel 
skadar bipopulationerna.

Oönskade arter
Det finns en rad mer eller mindre oönskade 
arter i kommunen, och det saknas 
strategier för hur de ska hanteras. Det 
gäller t ex måsfåglar i tätorten, råttor, mink 
och invasiva arter som björnloka, jättebal-
samin, ullhandskrabba med flera. 

Naturvårdsplan 
Kommunen har en Naturvårdsplan som 
antogs 2010. Till den hör ett åtgärds-
program och det finns även riktlinjer för 
hantering av naturvårdsfrågor vid plane-
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ring, exploatering och tillståndsärenden. 
En svaghet är dock att dokumentet behöver 
uppdateras eftersom det delvis bygger på 
gamla inventeringar. Det behöver även ske 
en uppföljning av åtgärdsprogrammet. 

I inledningen av åtgärdsprogrammet i 
naturvårdsprogrammet står det: ”För att 
kunna uppnå de övergripande målen för 
naturvården och arbeta enligt åtgärdspro-
grammet, är det nödvändigt att man orga-
nisatoriskt och resursmässigt säkerställer 
naturvårdskompetensen inom kommunen.” 
Detta gäller fortfarande. 

Möten, motion och svamplockande. 
Foto: Sonja Carlberg

Naturupplevser och vackra vyer är en resurs 
för ett bostadsområde och höjder dess 
attraktivitet. Fotot visar Lassa och Dona-
dammarna. Foto: Ulrika Eliasson LY
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Tack till 
Vissa personer har varit ovärderliga för 
arbetet med grönstrukturplanen och 
mycket generösa med sin kunskap. 
Ett särskilt tack riktas därför till: 

Stephan Larsson - 
f.d. skogstekniker och arkeolog,        
Lysekils kommun

Anders Axelsson - 
f.d. stadsträdgårdsmästare och               
gatuingenjör Lysekils kommun

Övriga underlags- ocn inspirations-
källor till den gröna strategin
• Klättring i Bohuslän - Hanna och Petter 

Restorp. 
• Kalmars grönstrukturplan
• Örebros naturplan
• Karlskronas grönplan
• Eskilstunas grönplan
• Nackas grönstrukturplan
• Ekosystemtjänster i Stockholm-
       regionen, ett underlag för diskussion        
       och planering. 
• Ekosystemansatsen - en väg mot 

bevarande och hållbart nyttjande av 
resurser.

• Guide för värdering av ekosystem-
      tjänster.
• Naturens tjänster - en handledning för 

grundskolan om ekosystemtjänster - 
Världsnaturfonden.
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BILAGOR: 
Kartor 
Bilaga 1 
Mötesplatser och stadstråk

Bilaga 2
Naturområden och deras tillgänglighet

Bilaga 3 
Friluftsaktiviteter

Bilaga 4 
Karta ur naturvårdsplanen

Bilaga 5 
Naturinventering centrala Lysekil 

Medborgardialoger
Bilaga 6
Sammanställning av medborgares åsikter 
gällande parker och rekreationsområden i 
och kring Lysekils stad. 

Bilaga 7 
Sammanställning av Stångenässkolans 
elevers arbete kring temat framtidsstaden 
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tjänstemäns analys under workshopdagen 
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Naturinventering 2017.01.23, Calluna
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