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I samband med stadsbyggnadsstudien för Landvetter 
centrum har denna ekosystemtjänstanalys tagits 
fram av White arkitekter på uppdrag av Härryda 
kommun. Rapporten innehåller en kartläggning av vilka 
ekosystemtjänster som finns inom Landvetter idag och 
en analys av hur existerande värden kan bibehållas 
i samband med att centrum förtätas. Rapporten 
utreder vilka strukturer som behöver bevaras, stärkas 
eller skapas för att kompensera de förluster som 
uppstår i samband med urbanisering och förtätning. 
Dessutom tillhandahålls förslag till åtgärder för hur 
ekosystemtjänster kan skapas och förstärkas i samband 
med utvecklingen av Landvetter.

Inventering & analys
Ekosystemtjänster är alla tjänster och produkter som 
naturens ekosystem ger människan. 
En kartläggning visar att naturområden kring Landvetter 
har höga värden för ekosystemtjänster. Några exempel 
på större natur- och vattenområdena är Gallhållans 
naturreservat, Landehofs friluftsområde, Agnebäcken, 
Yxsjöområdet och Mölndalsån. Samtliga områden 
har starka tydliga grön- och blåstrukturer som skapar 
bra förutsättningar för stödjande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster. I dessa områden finns 
höga värden för biologisk mångfald, ekologiskt samspel, 
livsmiljöer, men även reglering av lokalklimat, skydd mot 
extremväder, reglering och rening av vatten, luftrening, 
reglering av buller och pollinering. De försörjande 
ekosystemtjänster finns även i mindre omfattning genom 
skogsområden för skogsbruk, dricksvattenförsörjning, 
mat i form av svamp och bär, grundvattenbildning 
och dricksvatten. Dessutom finns bra kopplingar och 
stråk för rörelse mellan naturområden och en stor 
variation av mötesplatser. Detta bidrar till de kulturella 
ekosystemtjänsterna som består av fysisk hälsa, mentalt 
välbefinnande och social interaktion. 
Vissa strukturer kring tätorten bidrar också med värden 
för ekosystemtjänster, t.ex. trädgårdar, kyrkogårdsmiljöer 
eller grön- och blåstrukturer med flera vegetationsskikt.
I Landvetter centrum är grön- och blåstrukturer inte lika 
utbrett, vilket skapar lägre värde av ekosystemtjänster. 
Här finns därför stor potential att förstärka värdet för 
ekosystemtjänster i samband med utvecklingen av 
Landvetter centrum. 

Planera & förvalta
Biologisk mångfald, reglerande av lokalklimat och 
social interaktion har identifierats som prioriterade 
ekosystemtjänster för kommande centrumutveckling. 
Centrummiljön behöver stärkas med nya strukturer i 
strategiska lägen som har höga värden för biologisk 
mångfald och livsmiljöer. Ett prioriterat antal artgrupper 
och biotoper har föreslagits – ädellövträd, pollinatörer 
och ängsmark. Den nya grönskan bör även fungera 
som spridningskorridorer mellan nytillkommen och 
befintlig grönska och vatten. För att bevara och utveckla 
biologisk mångfald krävs därtill naturvårdsinriktad 
skötsel och upprustning av befintliga miljöer. För att 
grönskan långsiktigt ska kunna öka i värde behöver 
återföring av näring och vatten säkras. För att lyckas 
med detta behöver de naturliga processerna, såsom 
nedbrytning tillåtas ta plats i högre grad, även i tätorts- 
och centrumnära miljöer. Fler grön- och blåstrukturer 
med vegetation i olika skikt och upprustning av befintliga 
gröna ytor skulle öka kapaciteten för reglering av 
lokalklimat, rening och reglering av vatten och även 
bullerdämpning. Dessa strukturer kan även bidra till att 
skapa platser för social interaktion med hög kvalitet och 
stor användningsgrad. 
Det är viktigt att skydda befintliga fridfulla platser med 
värden som trivselljud och utsikter, samt förstärka dessa 
med flera grönstrukturer. Stråk och kopplingar mellan 
grön- och blåstrukturer är viktiga och kan förstärkas 
med mer kvalitativ grönska längs viktiga stråk. Detta är 
särskilt viktigt vid barriärer såsom riksväg 40 eller andra 
större vägar. 

SAMMANFAT TNING
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Människan är beroende av naturen och 
de tjänster, ekosystemtjänster, som den 
ger. Genom att inventera, analysera och 
planera för ekosystemtjänster skapas 
attraktiva, hållbara, resilienta och 
hälsosamma städer och tätorter. 

Samhället står inför stora utmaningar. 
Klimatförändringarna, urbaniseringen och 
bostadsbristen samt förlusten av biologisk mångfald 
gör att det finns ett stort behov av att ställa om vårt 
samhälle. Naturens tjänster tas ofta för givna och det är 
först när de är borta som deras värde uttrycks. 

Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet på de 
tjänster som naturen ger oss människor. Hur vi använder 
mark och vatten, planerar och bygger är centralt för 
naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. När 
kommunen avväger mellan olika intressen i planeringen 

behöver de aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. 
Det är också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster 
när vi bygger och förvaltar, framförallt i områden där det 
råder brist på ekosystemtjänster.

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att 
hantera flera av dessa utmaningar. Stadens ekosystem 
är en resurs för att ta hand om dagvatten, sänka 
temperaturer, rena luft och vatten samt minska 
buller. Grönska och natur ger möjlighet till vila och 
återhämtning och är viktiga för lek och rekreation. 
Samtidigt är staden en viktig livsmiljö för djur och 
växter som inte längre får plats i jordbruks- eller 
skogsbrukslandskapet.

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna 
definierade och indelade i fyra olika grupper utifrån 
vilken funktion de har. Dessa grupper kallas försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster, 
se kommande sidor.

Ekosystemtjänster
G RUNDEN T ILL LEVANDE OCH HÄL SOSAMMA LIVSMIL JÖER

Flera av FN:s 17 hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 är starkt 
knutna till ekosystemtjänster. De mest relevanta för ekosys-

temtjänster i den byggda miljön är mål 11 (hållbara städer och 
samhällen) och 15 ( ekosystem och biologisk mångfald).

”Ekosystemtjänster är alla tjänster och 
produkter som naturens ekosystem ger 
oss människor. De bidrar till vår välfärd 

och livskvalitet
Boverket

INTRODUK TION EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Kulturella tjänster innebär 

immateriella funktioner 

från naturen, t.ex. 

upplevelsevärden, hälsa, 

kognitiva utveckling, 

rekreation, kulturarv och 

estetiska värden.

Reglerande 

ekosystemtjänster 

innebär reglering av 

kritiska processer, 

t.ex. rening av luft och 

vatten, reglering av 

lokalt och globalt klimat, 

pollinering, robusthet 

mot översvämningar och 

jorderosion m.m.

Försörjande 

ekosystemtjänster 

innebär fysiska produkter 

från naturen t.ex. mat, 

färskvatten, syre, 

förnybara bränslen, 

genetiska material och 

läkemedel.
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1.3 LIVSMILJÖER
Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och 
djurarters fortplantning, födosök och sprid-

ning.

1.2 EKOLOGISK SAMSPEL
Samspel mellan två eller flera arter bidrar till 

ekosystem-funktioner.

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD
Variationsrikedom inom arter, mellan arter och 
av ekosystem möjliggör anpassning och ger

motståndskraft.

1.4 NATURLIGA KRETSLOPP
Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, 

kol och näringsämnen som
kväve och fosfor.

1.5 JORDMÅNSBILDNING
Ekosystemens organismer bryter ned material 

på och i marken och frigör näringsämnen.

2.3 SKYDD MOT EXTREMVÄDER
Grönska och natur förebygger och skyd-

dar mot extremväder som storm, höga vågor, 
översvämning, skyfall, skred och torka.

2.2 EROSIONSSKYDD
Växternas rötter på land och i vatten binder 
jord och sediment. Blad och grenar skyddar 

jorden från att sköljas bort.

2.1 REGLERANDE AV LOKALKLIMAT
Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare 

temperatur, ökad
luftfuktighet, skugga och vindskydd.

2.4 LUFTRENING
Växtlighet renar luft genom att filtrera och 

fånga upp föroreningar.

2.5 REGLERING AV BULLER
Växtlighet och icke hårdgjord mark däm-
par buller och skapar lugnare miljöer för 

människor och djur.

2.8 REGLERING AV SKADEDJUR OCH 
SKADEVÄXTER

Djur och andra organismer kan
reglera och minska mängden skadedjur, ska-

deväxter och sjukdomsbärare.

2.7 POLLINERING
Insekter pollinerar blommande växter som ut-
vecklar frukt, bär och frö för växtens fortplant-
ning och för produktion av mat till människor 

och djur.

2.6 RENING & REGLERING AV VATTEN
Våtmarker, grönområden och andra ekosys-
tem fördröjer, filtrerar och renar vatten från 

föroreningar samt förebygger översvämningar, 
erosion och torka.

3.3 RÅVAROR
Växter och djur ger oss råvaror och material 
som virke, läder, biokemikalier och gödsel.

3.2 VATTENFÖRSÖRJNING
Ekosystemen lagrar, renar och reglerar till-

gången till vatten för dricksvatten, bevattning 
av grödor och andra ändamål.

3.1 MATFÖRSÖRJNING
Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter 

till odling, djurhållning, fiske och jakt.

3.4 ENERGI
Ved, grödor och biologiska

restprodukter kan ge oss värme och energi 
genom biogas och andra bränslen.

4.3 KUNSKAP OCH INSPIRATION
Grönska och natur kan ge inspiration, kun-
skap och öka förståelse för ekosystemens 

samband och betydelse för människan.

4.2 MENTALT VÄLBEFINNANDE
Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, väl-

befinnande och mental återhämtning.

4.1 FYSISK HÄLSA
Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som 

motion, lek och friluftsliv.

4.4 SOCIAL INTERAKTION
Grönska och natur erbjuder mötesplatser för 

människor av olika bakgrund och åldrar.

4.5 KULTURARV OCH IDENTITET
Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, 
bidrar till den lokala identiteten och är en del 

av kulturarvet.

INTRODUK TION EKOSYS TE MTJÄNS TER

Beskrivning av varje ekosystemtjänst
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EKOSYSTEMENS KEDJEREAKTION
Vi människor tar hela tiden del av naturens tjänster. Du 
kanske inte tänker på det i stunden, men bakom varje 
steg och andetag ligger mängder av komplexa ekologis-
ka processer mellan olika arter och organismer. I natu-
rens ekosystem hänger allt ihop. 
De stödjande ekosystemtjänsterna, med en mångfald av 
liv och processer, är basen i kedjan och förutsättningen 

för att de reglerande ekosystemtjänsterna ska fungera. 
När de reglerande ekosystemtjänsterna kan leverera en 
robusthet och trygghet i kritiska processer byggs möj-
ligheterna på för kulturella ekosystemtjänster att kunna 
levereras. Med en hel kedja har naturen inte bara skapat 
möjligheter för djur, växter och människor att leva, utan 
dessutom att må bra, trivas och njuta. 

Men vad händer om en funktion i ett ekosystem rubbas? 
Om en viktig ekosystem försvinner? Faktum är att det 
påverkar hela systemet.
Ekosystemen är fulla av ömsesidiga beroenden och 
interaktioner. Försvinner parken så förlorar vi mer än 
skugga och fågelsång. Kedjan brister och behöver lagas 
för att kunna leverera samtliga ekosystemtjänster igen. 

STÖDJANDE TJÄNSTER
 - Jordmånsbildning
- Naturliga kretslopp
- Biologisk mångfald

- Livsmiljöer

REGLERANDE TJÄNSTER
- Reglerande av lokalklimat

- Rening och reglering av vatten
- Luftrening

- Reglering av buller

KULTURELLA TJÄNSTER
- Kunskap och inspiration

- Fysisk hälsa
- Mentalt välbefinnande

I naturens ekosystem hänger allt ihop. Men vad händer om en funktion i 
ett ekosystem rubbas?

Hela systemet påverkas om en 
funktion rubbas.
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Landvetters centrala delar står inför en 
utbyggnad och förtätning med bostäder, 
verksamheter och service som gör 
att stadsbilden kommer att förändras. 
För att säkerställa den långsiktiga 
utvecklingen av Landvetters centrala 
delar ska en stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå tas fram.

Härryda kommuns samhällsbyggnadssektor har fått ett 
politiskt uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå för Landvetter centrum. Syftet 
med studien är att ta fram strategier och principer 
för utvecklingen och förslag till övergripande 
planstruktur, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Denna 
ekosystemtjänstanalys för Landvetter centrum 
är en av flera utredningar i arbetet med aktuell 
stadsbyggnadsstudie.

LANDVETTER IDAG
Landvetter ligger i storstadens ytterkant. Orten kan 
ses som en övergång från stad till land. Runt hela 
orten finnns omhändertagen naturmark. Karaktären i 
Landvetter präglas starkt av det omgivande landskapets 
topografi där bebyggelsen ligger samlad i botten av 
dalen och klättrar upp mot sluttningarna. Högre upp blir 
de branta sluttningarna skogsbeklädda och skapar en 
grönskande inramning. 

Rakt genom samhället går riksväg 40 som delar 
orten i två delar. Även Mölndalsån och järnvägen har 

barriäreffekt, då de går genom samhället i östvästlig 
riktning. Söder om motorvägen ligger den äldre delen 
av Landvetter. Här slingrar Mölndalsån fram och mynnar 
i Landvettersjön vid kyrkan. Norr om motorvägen ligger 
dagens centrumbebyggelse som byggdes under 
70-talet. Här har bebyggelsen en annan, tätare karaktär 
än på den södra sidan. 

STRATEGISK PLAN AGENDA 2030
Två av de 17 globala målen för hållbar utveckling 
lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med i Härryda 
kommun: God hälsa och välbefinnande samt Hållbara 
städer och samhällen. För att ta ytterligare kliv framåt 
och bidra till den omfattande samhällsförändring som 
måste till har fyra särskilda insatsområden identifierats, 
varav två av dem är psykisk hälsa och biologisk 
mångfald. Dessa två insatsområden är direkt kopplade 
med ekosystemtjänster. 

UPPDRAG
Denna ekosystemtjänstanalys för Landvetter centrum 
klargör vilka tjänster som finns i orten, vad som behöver 
stärkas och skapas, samt ger rekommendationer inför 
framtida centrumutveckling. Utredningen omfattar både 
inventering av nuläge och utvärdering av förslag till 
stadsbyggnadsplan för Landvetter centrum.

LONA-BIDRAG
Ekosystemtjänstanalysen för Landvetter centrum 
har delvis finansierat av lokala naturvårdsbidrag, 
så kallat LONA-bidrag. Därför redovisas nedan 
hur länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och 
grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag har 
följts. 

Ekosystemtjänstanalysen har integrerat befintligt 
underlagsmaterial över natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden i form av såväl kommunala underlag 
så som Grönplan, Friluftsplan, Landskapsanalys, 
Naturvårdsplan, Grön- och blåstruktur i Härryda 
kommun mm och de begrepp som tas upp däri liksom 
öppna GIS-underlag från Länsstyrelsen (bl a underlag 
på skyddsvärda träd och värdekärnor och värdetrakter 
inom grön infrastruktur) samt Artdataportalen m.m.
Analysen har utförts med ett landskapsperspektiv 
för att få en kontext och samtidigt kunna bedöma 
kopplingar till grönstråk och spridningsvägar som 
löper i och mellan tätorterna, centrummiljön och 
omkringliggande områden. Detta också för att kunna 
utgöra ett bra underlag i den fysiska planeringen och för 
annan verksamhet så att biologisk mångfald (inklusive 
värdekärnor och värdetrakter) och ekosystemtjänster 
kan värnas om och nya värden skapas på strategiskt 
viktiga platser vid genomförandet av planer.
Ekosystemtjänstanalysen redogör för hur kommunen 
ska ta hänsyn till natur-, kultur- och friluftslivsvärden 
fortsatt i syfte att stärka befintliga värdekärnor 
och värdetrakter samt bevara och utveckla deras 
ekosystemtjänster liksom kopplingar till grönstråk 
och spridningsvägar. Detta genom att ge en rad 
rekommendationer för hur och var biologisk mångfald 
liksom de andra ekosystemtjänster ska stärkas genom 
ett antal relevanta åtgärder. Dessa kan genomföras som 
en del av den planerade utvecklingen men även som 
kompensationsåtgärder.
Brister i befintligt underlag har identifierats i viss 
mån. Vissa större grönstrukturers naturvärden är inte 
bedömda och har således inte kunnat integreras i 
analysen fullt ut, t.ex. Landehofs friluftsområde.

Landvetter centrum
EN ORT I  UT VECKLING

INTRODUK TION L ANDVET TER CENTRUM
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Ungefärlig avgränsning för ekosystemtjänstanalysen

Koppling till om

givningar

Avgränsning ekosystem
tjänstanalys

Landvettersjön

Landvetter centrum

Riksväg 40

OMRÅDESAVGRÄNSNING

Ungefärlig avgränsning för 
ekosystemtjänstanalysen är 
Landvetters centrala delar, se 
inre ring på kartan. Eftersom 
ekosystemtjänster är beroende av 
större områden och kopplingar till 
omlandet är det relevant att se till 
ett större område. Detta redovisas 
då översiktligt enligt yttre ring på 
kartan.
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Ekosystemtjänstanalysen är ett viktigt verktyg för att 
identifiera vilka ekosystemtjänster som finns i Landvetter 
idag, vilka som behöver bevaras, stärkas eller tillskapas, 
samt prioriteringar och rekommendationer inför framtida 
utveckling. 

Metoden för denna ekosystemtjänstanalys bygger på tre 
olika delar: 

1. Inventera
Kartläggning av befintliga ekosystemtjänster, samt 
bedömnings av status och utvecklingspotential.
2. Analysera
Bedömning och prioritering enligt fyra S: skydda, stärka, 
skapa, skippa.
3. Planera & Förvalta.
Förslag och principer för hur ekosystemtjänster kan 
stärkas och utvecklas i fortsatt centrumutveckling.

De tre delarna är tydligt kopplade till varandra 
där resultatet för en del är en förutsättning för 
andra. Metoden är framtagen för att främja ett 
helhetsperspektiv, från inventering och analys, till 
rekommendationer och i slutänden realisering och 
förvaltning. Genom att förtydliga kopplingarna mellan 
dessa tre delar ökar möjligheterna att säkerställa goda 
ekosystemtjänster vid planering och byggande och ger 
ekosystem som levererar tjänster över lång tid. 

TRE DELAR MED T YDLIG KOPPLING

INVENTERA 
Kartläggning

ANALYSERA 
Behov & 

bedömning

PLANERA & 
FÖRVALTA

INTRODUK TION METOD

Bild från digital workshop med nyckelpersoner från kommunen 
inför skede 1, Inventera

Metod
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DEL 1 
INVENTERA
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BEFINTLIG LOKALISERING
Under denna rubrik redovisas var respektive ekosystem-
tjänst finns i dagsläget.

STATUS & UTVECKLINGSPOTENTIAL
Under denna rubrik redovisas status på respektive 
befintlig ekosystemtjänst enligt förljande tre val: bra, 
ok eller dålig status (förekomst och kvalitet). Dessa 
illustreras med följande figurer bredvid respektive 
ekosystemtjänst-ikon. 
    Bra    Ok               Dålig

Under denna rubrik redovisas även kort vad som krävs 
för att bevara och/eller utveckla befintliga ekosystem-
tjänster, som en vägledning inför arbetet i kommande 
skeden.

I denna del av rapporten sammanställs det inventerings-
arbete av områdets nuläge som har genomförts genom: 
• inarbetning av befintligt underlag
• fältinventering av ekosystemtjänster
• workshop med nyckelpersoner inom kommunen
• dialog med experter inom olika sakområden

Detta för att skapa en bra bild av områdets nuläge med 
vilka ekosystemtjänster (nyttor och värden) som finns på 
platsen idag.

Inventeringen sker utifrån respektive kategorisering av 
ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande, 
kulturella.

UNDERLAG

• Ortofoto
• Grundkarta för området i dwg-format
• Översiktsplan ÖP2012
• Naturvårdsplan
• Grön plan
• Agenda 2030, strategisk plan 2.0
• Kommunens vision
• Naturdatabas (befintliga inventeringar)
• Friluftsplan
• Gröna stråk i Härryda kommun 
• Grön och blåstruktur, jordbruksmark
• Ortsstudie Landvetter
• Avrinningskartering Landvetter
• Jordartskarta
• Medborgardialog Landvetter centrum
• Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och 

grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag

”

Introduktion inventera

Alla invånare och besökare i Härryda 
kommun ska ha tillgång till en trivsam 
utemiljö, goda grönytor och rekreation 

med hög kvalitet
Vision Grön plan för Härryda kommun

INVENTERING OCH K ARTLÄGGNING

INVENTER A
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Stödjande ekosystemtjänster
BEFINTLIG SITUATION

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISK SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD
.

1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

De stödjande ekosystemtjänsterna finns i olika grad i 
grön- och blåstrukturer såväl inom som utanför tätor-
ten. Huvudsakligen hittas de flesta av de stödjande eko-
systemtjänsterna inom de större natur- och vattenområ-
dena, men även i t ex trädgårdar och kyrkogårdsmiljöer 
närmare tätorten.

Gallhålans naturreservat: I Gallhålans naturreser-
vat finns tack vare dess storlek och kvaliteter samtliga 
av de stödjande ekosystemtjänsterna. Gallhålan består 
av ett flertal värdekärnor med sitt lövskogsdomineran-
de landskap med ekskogar, blandädellövskogar, alkärr, 
trädklädda hagmarker och brynmiljöer av värde för biolo-
gisk mångfald. Reservatet innehåller ett flertal livsmiljöer 
för en rad skyddsvärda arter och artgrupper. Gallhålan 
utgör tillsammans med Mölndalsån en viktig fågellokal 
i kommunen med sitt rika fågelliv. Ändamålsenlig sköt-
sel bidrar till upprätthållandet av viktiga livsmiljöer och 
skapar förutsättningar för cirkulationen av näringsämnen 
och jordmånsbildning genom naturliga nedbrytnings-
processer. Här finns också arter som genom interaktio-
ner mellan varandra bidrar till viktiga ekologiska funktio-
ner och upprätthållandet av ekosystemet.

Agnebäcken: Agnebäcken löper igenom ett värdekär-
neområde för ädel- och triviallövskog med höga natur-
värden av värde för biologisk mångfald. Området hyser 
livsmiljöer för ett flertal skyddsvärda arter och artgrup-
per kopplade till såväl vatten och landmiljön. Naturli-
ga processer bidrar till cirkulation av näringsämnen och 
vatten.

Mölndalsån: Strandzonen och Mölndalsåns meandran-
de lopp rymmer värdefulla naturmiljöer som strandbrin-
kar och alsumpskogar av stort värde för biologisk mång-
fald. Mölndalsån hyser livsmiljöer för en mångfald arter 
och artgrupper i samspel med varandra. Dess samman-
hängande storlek och meandrande form skapar unika 
förutsättningar för biologisk mångfald. Formen tillåter 
också naturliga nedbrytningsprocesser och cirkulering 
av näringsämnen att ta plats. 

INVENTER A S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER

MölndalsånYngel av vanlig groda som identifierades i samband med invente-
ringen i Agnebäcken.
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INVENTER A

Landehofs friluftsområdeTätortsgrönska

Gallhålans naturreservatLandvetter kyrka och kyrkogård

Landvetter centrum: Skyddsvärda träd och 
allémiljöer av värde för biologisk mångfald finns till viss 
del insprängt i centrummiljöernas grönska. I övrigt 
saknas utpekade värdefulla strukturer alternativt så 
saknas underlag för dessa. Tätortsgrönska är en viktig 
komponent för att få sammanhängande grönstrukturer 
att fungera som spridningskorridorer mellan 
grönområden.

Trädgårdar, kyrkogårdar och Lunnaskolan: Träd-
gårds- och kyrkogårdsmiljöerna i Landvetter utgör san-
nolikt livsmiljöer för en mångfald av arter och artgrupper 
så som fåglar, insekter, däggdjur mm. Dessa miljöer
tillåter också ekologiska samspel mellan arter vilket bi-
drar till  viktiga ekologiska funktioner och upprätthållan-
det av ekosystemet i stort. Grönområdet vid Lunnasko-
lan i norr tycks utgöra livsmiljö för ett flertal arter och 
artgrupper och hyser ett antal skyddsvärda träd.

Landehof: Landehofs friluftsområde i öster domine-
ras av barrskog. Områdets ekologiska värden är relativt 
okända. Möjligen utgör området livsmiljö för barrskogs-
knutna arter med krav på stora revirytor. I Landehofom-
rådet finns även tjärn- och våtmarksområden.

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för olika typer av stödjande ekosystemtjänster

INVENTER A

Stödjande ekosystemtjänster
S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISKT SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

Ekosystemtjänsten biologisk 
mångfald finns i, utanför el-
ler i anslutning till tätorten, bl a 
i Gallhålans naturreservat inkl 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön med 
omnejd, liksom i området vid 
Lunnaskolan och i flera områden 
i södra Landvetter. Trädgårds- 
och kyrkogårdsmiljöerna bju-
der också på biologisk mångfald 
medan centrum är fattig på bio-
logisk mångfald. En del skydds-
värda träd så som alm förekom-
mer dock sporadiskt i centrum.

För att bevara och utveckla bio-
logisk mångfald krävs ända-
målsenlig skötsel av befintliga 
miljöer, förstärkning av sprid-
ningskorridorer och utveckling 
av fler livsmiljöer för ett priorite-
rat antal arter.

 Ekosystemtjänsten ekologiskt 
samspel finns i större grön-
områden som har ett flertal ar-
töverskridande livsmiljöer, dvs 
i Gallhålans naturreservat inkl 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön med 
omnejd, liksom i södra Landvet-
ter och i trädgårdsmiljöerna. I 
centrum förekommer inga ekolo-
giska samspel.

För att bevara och utveckla
ekologiskt samspel krävs nyska-
pande av grönstrukturer som 
erbjuder ett överlapp av oli-
ka arters livsmiljöer. Att skapa 
spridningskorridorer för att till-
gängliggöra livsmiljöer i högre 
grad utgör en viktig länk i detta.

Ekosystemtjänsten livsmiljö-
er finns lokaliserade till såväl 
de större grönstrukturerna så 
som Gallhållans naturreservat 
inkl Agntjärn, Agnebäcken och 
Mölndalsån med omnejd samt 
södra Landvetter, men även i 
mindre grönytor insprängt i och 
i nära anslutning till tätorten, så 
som området vid Lunnaskolan, 
trädgårds- och kyrkogårdsmilö-
jerna och i området strax söder 
om Landevi idrottsplats. Även 
skyddsvärda träd i centrummil-
jön bidrar med livsmiljö.

För att bevara och utveckla livs-
miljöer krävs nyskapande av nya 
livsmiljöer, med fördel för ett an-
tal prioriterade arter. Centrum 
blir en viktig pusselbit i detta ar-
bete.

Ekosystemtjänsten naturli-
ga kretslopp finns framför 
allt i vattenmiljöerna vad gäl-
ler vattnets kretslopp så som i 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön. Cir-
kuleringen av näring finns i stör-
re gönytor med extensiv skötsel 
där t ex fallna löv får brytas ned 
så att näringen kommer eko-
systemet till godo igen, bl a i 
Gallhålans naturreservat, söd-
ra Landvetter och Landehofs fri-
luftsområde.

För att bevara och utveckla na-
turliga kretslopp krävs ett sys-
temtänk där man behöver tillåta 
naturliga processer att ta plats 
i högre grad genom en mer na-
turvårdsinriktad skötsel i befint-
liga och nya grönytor och säkra 
vattentillgången i dessa.

Ekosystemtjänsten jordmåns-
bildning finns lokaliserad till de 
större terrestra grönstrukturerna 
så som Gallhållans naturreser-
vat och södra Landvetter men 
även i Landehofs friluftsområ-
de eftersom det är en process 
som sker över en lång tid i större 
ekosystem.

För att bevara och utveckla jord-
månsbildning krävs bevarandet 
av stora terrestra miljöer (miljöer 
som återfinns på land) samt att 
skapa nya större grönstrukturer.

INVENTER A

Stödjande ekosystemtjänster
S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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BEFINTLIG SITUATION

2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.2 EROSIONSSKYDD2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING 2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR & SKADEVÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

Naturområden
Gallhålans naturreservat, Landehof friluftsområde, och 
Yxsjöområdet har bra förutsättningar för reglerande eko-
systemtjänster. Flera skikt av vegetation ger ett myck-
et bra värde för reglering av lokalklimatet, luftrening och 
reglering av buller. Naturområdena med sin grönska och 
porösa markmaterial reducerar ljudnivån, samt hjälper till 
att syresätta och filtrera luften. Dessutom har dessa om-
råden stor kapacitet för rening och reglering av vatten, 
både genom infiltration ner i marken, genom upptag-
ning av växter samt genom fyllning av naturliga magasin 
i växtbädden. Hastigheten av ytavrinning minskas och 
dagvattnet fördröjs i ekosystemen och på så sätt mins-
kar riskerna för översvämningar, erosion, föroreningar 
och andra skador som orsakas av vatten. Skadedjurs-
regleraren duvhök förekommer i Gallhålan. Pollinatörer 
rör sig sannolikt i brynmiljöerna.

Mölndalsån och Agnebäcken
Mölndalsån och Agnebäcken, vilka båda mynnar ut i 
Landvettersjön, utgör särskilt viktiga strukturer för att 
rena och fördröja dagvatten i området, samt för hante-
ring av översvämningsrisk och erosionsskydd. Möln-
dalsån har en mer naturlig meandrande form med bra 
förutsättningar för rening och reglering av vatten, samt 
hantering av översvämningar. Agnebäcken är delvis kul-
verterad och tar emot större delen av dagvattnet från 
Landvetter tätort. Detta tillsammans med förekomsten 
av ett lågområde där bäcken är kulverterad ökar sår-
barheten och risken för översvämningar i området norr 
om Landvetter centrum, i närheten av idrottsplatsen. 
Mölndalsån och Agnebäcken med omgivande grön-
ska har flera skikt av vegetation med ett mycket bra vär-
de för reglering av lokalklimat, luftrening och reglering 
av buller. Mölndalsån och Agnebäcken är bra miljöer 
för många skadedjursreglerare, så som tornseglare och 
duvhök vilka förekommer här i stor utsträckning. Befintliga naturområden i Landvetter, t.ex. Mölndalsån med 

omgivande grönska, är mycket viktiga för samtliga reglerande 
ekosystemtjänster.

INVENTER A

Reglerande ekosystemtjänster 

REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Bostadsområden
Bostadsområdet norr, öster och söder om Landvetter 
centrum har varierande förutsättningar för reglerande 
ekosystemtjänster. 

Villaområdenas trädgårdar innehåller generellt två 
skikt av vegetation och har ett bra värde för reglering av 
lokalklimat, luftrening och reglering av buller. Grönskan 
inom radhus- och flerbostadshusområden består oftast 
av ett skikt av vegetation, vilket har ett visst värde för 
reglering av lokalklimat, luftrening och reglering av 
buller. Dessa strukturer har även en viss förmåga att 
reducera, rena och fördröja ytavrinningen. Öppna, 
gröna ytor är en tillgång för tillfälligt hantering av större 
vattenflöde. Däremot är den befintliga kapaciteten 
att skydda mot extremväder begränsad, eftersom det 
saknas lokala lågpunkter som kan fördröja och avleda 
vattnet. 

Trädgårdarna i villaområden är en viktig resurs för 
ekosystemtjänsten pollinering. Pollinatörer rör sig 
inom en radie på ca 300 m för humlor och ca 3 km för 
honungsbin där trädgårdarna är viktiga för att skapa 

Länsmansparken är ett exempel på hur reglerande ekosystem-
tjänster kan integreras i urbana miljöer.

Hårdgjorda ytor dominerar 
Landvetter centrum.

Grönstrukturer är viktiga i när-
heten av högtrafikerade vägar. 

Öppna, gröna ytor mellan bebyggelsen bidrar till de reglerande 
ekosystemtjänster.

samband och koppla ihop olika områden för pollinatörer.

Landvetter centrum
Landvetter har som ort flera kvalitativa grönområden, 
men vegetationen är glesare i den centrala och mer ur-
bana delen. Grön- och blåstrukturer har flera fördelar i 
urbana miljöer där många människor vistas och rör sig. 
Träd i stadsmiljöer kan exempelvis ge skugga och skyd-
dar mot UV-strålning, transpirerar vatten som ökar luft-
fuktighet och deras struktur kan skapa nödvändiga luft-
strömmar.

Landvetter centrum domineras av hårdgjorda och 
delvis trafikerade ytor. Dessa ytor ökar mängden och 
hastigheten på avrinningsflödet, föroreningar i dagvatten 
och risken för översvämningar. Dessutom ger dessa ytor 
ökad förekomst av värmeöar på grund av hårdgjorda 
markbeläggningar som lagrar och reflekterar värmen. 
Guldsmedsplatsen och Länsmansparken är två exempel 
på bra strukturer för reglerande ekosystemtjänster 
i Landvetter centrum. Däremot finns det brist på 
vegetation som kan bidra till att reglera avrinning, 
temperatur, bullerdämpning och luftfuktighet lokalt. 

Det finns potential att utveckla flera strukturer med bra 
förutsättningar för reglerande ekosystemtjänster.

Grönytorna vid riksvägen 40 har ett stort värde 
för reglerande ekosystemtjänster. Vägen är en källa 
till luftföroreningar och buller, därför har vegetation 
vid sidorna av vägen stor betydelse. Tät- och hög 
vegetation är viktig för luftrening och bullerdämpning. 
Trafiken orsakar även föroreningar som tas upp av 
ytavrinningen. Dessa permeabla ytor kan reglera, 
fördröja och rena dagvatten.

Skadedjursreglerararna duvhök och sparvhök tycks 
röra sig inom tätorten och nära centrummiljöerna, 
sannolikt i jakt på lätta byten som dras till de urbana 
miljöerna, t ex duvor, skator, kajor mm. Duv- och 
sparvhök häckar dock sannolikt i naturområdena 
utanför tätorten. Pollinatörer kan sannolikt nyttja vissa 
grönstrukturer i tätorten, så som planteringar och vissa 
blommande träd.

INVENTER A REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för de olika typer av reglerande ekosys-

temtjänster

INVENTER A

Reglerande ekosystemtjänster
REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER



23

2.2 EROSIONSSKYDD

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING

Ekosystemtjänsten reglerande av lo-
kalklimat finns i grön- och blåstrukturer 
genom växternas bidrag att skapa jäm-
nare temperatur lokalt, ökad luftfuktighet, 
skugga och vindskydd. Ytvatten har även 
en positiv effekt i lokalklimatet. Struktu-
rer med flera vegetationsskikt är särskilt 
viktiga för att skapa bra mikroklimat, ex-
empelvis Gallhålans naturreservat, Lan-
dehof friluftsområde, Agnebäcken och 
Mölndalsån. Bra förutsättningar för mik-
roklimat finns även i villaträdgårdar eller 
öppna, gröna ytor med vegetation och 
träd. Dessa strukturer finns i begränsad 
omfattning i Landvetter centrum.

För att bevara och utveckla reglering av 
lokalklimat krävs grön- och blåstrukturer 
med flera skikt av vegetation samt 
ytvatten. 

Ekosystemtjänsten erosionsskydd 
sker genom att vegetationen och dess 
rötter binder jorden och sediment vid 
höga vattenflöden. Bra förutsättningar 
för erosionsskydd finns i Mölndalsån 
söder om centrum och delvis i 
Agnebäcken. Gröna strukturer för 
erosionsskydd har särskilt stor betydelse 
i ytavrinningsvägar med stark lutande 
mark där det förekommer vattenflöde 
med hög hastighet. Ett exempel är 
avrinningsvägarna som avleder dagvatten 
från Landehofs friluftsområde. Strukturer 
för erosionsskydd finns inte i Landvetter 
centrum.

För att bevara och utveckla 
erosionsskydd krävs grön- och 
blåstrukturer med vegetation som binder 
jorden i samband med vattenflöde.

Ekosystemtjänsten skydd mot 
extremväder finns i grön- och 
blåstrukturer med kapacitet att fördröja 
och hantera extremvärder såsom 
skyfall och samt torka. Naturområden, 
Mölndalsån och delvis Agnebäcken 
har bra förutsättningar för skydd mot 
extremväder. Grön- och blåstrukturer 
som förekommer i låga och instängda 
område är speciellt viktiga. Området 
kring idrottsplatsen är ett exempel på en 
lågpunkt där utvecklingspotential finns. 
Strukturer för hantering av extremväder 
finns i mycket begränsade omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla skydd mot 
extremväder krävs grön- och blåstruktu-
rer där stora vattenmängder förekommer, 
speciellt i låga och instängda områden.

Ekosystemtjänsten luftrening finns i 
grönstrukturer genom växternas lövverk, 
t.ex. i naturområden eller trädgårdar. 
Dessa strukturer är speciellt viktiga 
i närheten av högtrafikerade vägar. 
Det finns grönstrukturer i närheten 
av riksväg 40, Härkeshultsvägen och 
Lunnavägen som är viktiga att bevara. 
Strukturer med  flera vegetationsskikt är 
särskilt viktiga för luftrening, exempelvis 
Gallhålans naturreservat, Landehof 
friluftsområde, Agnebäcken och 
Mölndalsån. Grönstrukturer för luftrening 
finns i mycket begränsad omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla luftrening 
krävs vegetation med löv och barr.  Antal 
skikt och typ av vegetation påverkar hur 
effektiv grönstrukturer är för luftrening. 

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIALSTATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR OCH SKADE-

VÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

Ekosystemtjänsten rening och 
reglering av vatten finns i grön- 
och blåstrukturer med kapacitet att 
fördröja och hantera vattenflöde, 
t.ex. i Mölndalsån, Agnebäcken eller 
gröna, genomsläppliga ytor. Grön-
och blåstrukturer för hantering av 
vatten är särskilt viktiga vid de naturliga 
ytavrinningsvägarna. Den relativ stor 
andelen genomsläppliga ytor i Landvetter 
ger bra förutsättningar för rening 
och reglering av vatten. Grön- och 
blåstrukturer för rening och relgering 
av vatten finns i begränsad omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla rening och 
reglering av vatten krävs grön- och 
blåstrukturer för avledning, fördröjning 
och hantering av dagvatten.

Ekosystemtjänsten pollinering finns 
i blommande växter som, genom 
insekternas pollinering, utvecklar frukt, 
bär och frö för växtens fortplantning och 
för produktion av mat. Naturområden, 
Mölndalsån, trädgårdarna i villaområden 
och vissa grönstrukturer i mer urbana 
miljöer, så som plantering och vissa 
blommande träd, är exempel på 
strukturer som skapar  bra förutsättningar 
för pollinering. Blommande växter finns 
i begränsad omfattning i Landvetter 
centrum.

För att bevara och utveckla pollinering 
krävs grön- och blåstrukturer med 
blommande växter och bra kopplingar 
mellan dessa strukturer, speciellt i 
centrum. 

Ekosystemtjänsten reglering av 
skadedjur och skadeväxter finns 
genom djur och andra organismer 
som kan reglera och minska 
mängden skadedjur, skadeväxter och 
sjukdomsbärare. Det finns bra livsmiljöer 
för skadedjursreglerarna i naturområden, 
Mölndalsån och Agnebäcken. 
Skadedjursreglerararna kan röra sig 
inom tätorten och nära centrummiljöerna, 
sannolikt i jakt på lätta byten som dras till 
de urbana miljöerna.

För att bevara och utveckla reglering 
av skadedjur och skadeväxter krävs bra 
livsmiljöer för skadedjursreglerarna. 

Ekosystemtjänsten reglering av buller 
finns i grönstrukturer med tät vegetation, 
t.ex. i naturområden. Dessa strukturer är 
speciellt viktiga i närheten av bullerkäl-
lor såsom högtrafikerade vägar. Det finns 
grönstrukturer i närheten av riksväg 40, 
Härkeshultsvägen och Lunnavägen som 
är viktiga att bevara. Strukturer med  flera 
vegetationsskikt är särskilt viktiga för bul-
lerreglering, exempelvis Gallhålans na-
turreservat, Landehof friluftsområde och 
Mölndalsån. Grönstrukturer för reglering 
av buller finns i mycket begränsad om-
fattning i Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla reglering av 
buller krävs grönstrukturer med tät vege-
tation. Antal skikt och typ av vegetation 
påverkar hur effektiv grönstrukturer är för 
reglering av buller.

INVENTER A

Reglerande ekosystemtjänster
REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER



25

BEFINTLIG LOK ALISERING

3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

I "Utredning av jordbruksmark i Härryda kommun 2020" av Natur-
centrum AB finns karta med bete, åker och äng markerat.

De försörjande ekosystemtjänsterna finns i Landvetter 
i mindre omfattning genom följande befintligheter i 
området:

Skog
Skogsmark kring Landvetter, såsom Gallhålans natur-
reservat, Landehof friluftsområde m.fl. innehåller delvis 
ätbara örter, bär och svamp. I vissa omgivande skogar 
pågår skogsbruk för produktion av träd för timmer, mas-
saved och bränsle.

Vatten
Landvettersjön, Mölndalsån och Agntjärn upplåter sina 
vatten via fiskekort som kan köpas som årskort eller 
veckokort. I sjöarna förekommer bl.a gädda, abborre, 
lake, mört, siklöj, signalkräfta och öring.

Mölndalsån & Landvettersjön
Med hjälp av ekosystemen tillhandahålls dricksvatten 
från sjöar, vattendrag och grundvatten. För att vi ska 
kunna fortsätta få rent vatten behöver vattnet kunna fil-
treras genom jord som inte är förorenad eller övergödd.
Mölndalsåns vattensystem, där Landvettersjön ingår, är 
en viktig resurs för dricksvattenförsörjning. Rådasjön, 
som är placerad nedströms Landvettersjön och ingår i 
Mölndalsån vattensystem, försörjer med dricksvatten till 
Mölndals kommun och Göteborgs kommun. Vattenkvali-
tén bör därför skyddas i hela vattensystemet.  

Odling
Mark för odling av mat och råvaror finns delvis i Land-
vetter i form åkermark och betesmark. På dessa ytor kan 
innehållet variera, t.ex. med odling av frukt, grönsaker, 
prydnadsväxter, energiskog och djurfoder. I villaträdgår-
dar sker delvis odling av frukt, bär, grönsaker och pryd-
nadsväxter.

INVENTER A
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< Landvettersjön, som ingår i Mölndalsån vattensystem, är en 
viktig resurs för dricksvatten för kommuner nedströms.

< Bild t.v: Odling i trädgård 
med växthus och kompost.

Bild nedan: Båtar och bryggor längs Landvettersjöns strandkant 
för fiske i sjön.

Det finns stor potential för 
odling i privata trädgårdar. Mer 
odling av ätbara växter på of-
fentliga platser skapar kunskap 
och inspiration som bidrar till 
detta.

Bild ovan: Trädgårdar med stor 
potential för odling

< Bild t.v: Odling av enstaka 
fruktträd på bostadsgård

INVENTER A
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för olika typer av försörjande ekosystem-

tjänster

INVENTER A
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

Ekosystemtjänsten matförsörjning 
finns begränsat i de omgivande sko-
gar som erbjuder ätbara örter, bär och 
svamp. Landvetter innefattas även av en 
jaktvårdskrets med jakt av t.ex. älg, räv, 
mård, grävling m.m. I området finns lite 
åkermark insprängt i grönstrukturen för 
odling av olika grödor. Betesmark för 
djurhållning finns också i mycket begrän-
sad omfattning. I villaträdgårdar finns va-
rierad odling av frukt, bär, grönsaker och 
prydnadsväxter. Matförsörjning finns 
även i vattnen Landvettersjön, Möln-
dalsån och Agntjärn där fiske är tillåtet. 

För att bevara och utveckla matförsörj-
ning krävs större ytor för odling och bete 
insprängt i grönstrukturen. För mer privat 
odling krävs kunskap och inspiration, t.ex. 
koloniträdgårdar. 

Ekosystemtjänsten råvaror finns i de 
skogar där skogsbruk pågår vilket är pro-
duktion av träd för timmer, massaved och 
bränsle. Från verksamma gårdar med 
djurhållning produceras gödsel.

För att bevara och utveckla råvaror krävs 
större ytor för odling och produktion. 
Detta är dock inte prioriterat i de centrala 
delarna av Landvetter.

Ekosystemtjänsten vattenförsörjning 
finns i Mölndalsån vattensystem. Enligt 
VISS (Vatten Informations System Sve-
rige) har Landvettersjön god ekologisk 
status och god kemisk status, med två 
mindre undatag: halterna av kvicksilver 
och polybromerade difenylterar (PBDE) 
överskrider gränserna i fiskar. Gene-
rellt sett har Sverige bra förutsättning-
ar för tillgång till dricksvatten. Däremot 
hotar klimatförändringen tillgången till 
dricksvatten även i Sverige, särskilt under     
perioder med brist på nederbörd. 

För att bevara och utveckla vattenför-
söjning krävs att vattnet är fritt från häl-
sofarliga ämnen, att vattnet kan filtreras 
genom jord som inte är förorenad eller 
övergödd samt att ett naturligt vatten-
kretslopp säkerställs. 

Ekosystemtjänsten energi har inte iden-
tifierats i Landvetter. Till energi räknas 
ved, grödor och biologiska restproduk-
ter som kan ge oss värme och energi ge-
nom biogas och andra bränslen. Solen-
ergi räknas inte som en ekosystemtjänst 
enligt Boverkets definition men förekom-
mer i Landvetter som energikälla, t.ex. på 
Resecentrums tak.

För att utveckla energi krävs större ytor 
för ved, grödor och biologiska restpro-
dukter. Detta är dock inte prioriterat i de 
centrala delarna av Landvetter.

INVENTER A
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BEFINTLIG SITUATION

4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

De kulturella ekosystemtjänsterna finns genom följande 
befintligheter i området.

Friluftsområden
Tre friluftsområden omger Landvetter i olika riktningar 
med kopplingar och rörelser vidare till naturen:
Gallhålans naturreservat inkl. Brattåsberget och 
Agntjärn breder ut sig i nordväst mot fortsatta natur-
områden kring Tahult, Haketjärnen, Långevattnet och 
Maderna. Rakt norrut finns kopplingar till Råtjärnssko-
gen, Stentjärnarna och Lidmossarna. Agnebäcken är en 
mycket viktig koppling mellan Gallhålan och centrum.
Landehof friluftsområde breder ut sig i nordost mot na-
turområdena Helgered, Sandsjön, Hornasjön och vidare 
mot Härskogen.
Mölndalsån och Landvettersjön (f.d. Gröen) breder ut 
sig söder om Landvetter centrum och vidare koppling-
ar söderut mot vandringsleder kring mossar, tjärnar och 
Yxsjöns naturreservat. Befintliga naturområden i Landvetter, t.ex. Agnebäcken med 

omgivande grönska, är mycket viktiga miljöer för  samtliga fem 
kulturella ekosystemtjänster

Stråk & kopplingar
Viktiga stråk och kopplingar för rörelser finns i form av 
cykelstråk (för både motion och pendling), promenad-
stråk, motionsspår (Landehof motionsspår 5 + 7 km), el-
ljusspår (Landehof 2x2,5 km för skidåkning), ridvägar, 
mountainbikespår och vandringsleder/stigar. Exempel-
vis finns fina naturstigar i Gallhålans naturreservat och 
Brattåsberget, längs Agnebäcken och Mölndalsån samt 
i Landehofs friluftsområde. Backarundan genom natur- 
och kulturmiljö på båda sidor om riksvägväg 40 är en 
populär motionsrunda. Vildmarksleden går i öst-västlig 
riktning norr om Landvetter och binder samman flera oli-
ka naturområden. Exempelvis ansluter den till Bohusle-
den och Härsjörundorna. Samtliga kopplingar över riks-
väg 40 är viktiga för oskyddade trafikanters framkomst 
och därför även för de kulturella ekosystemtjänsterna.

INVENTER A
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Barriärer
Järnvägen, riksväg 40, större trafikerade vägar, sjöar 
och vattendrag m.m. skapar barriärer mellan viktiga mål-
punkter och hindrar människor från att röra sig däre-
mellan. Järnvägen har tre korsningspunkter, varav ingen 
övergång har separerad gång- och cykelbana.
 
Väg 40 korsas av fyra tunnlar och två broar. Fyra av 
dessa har separerade gång- och cykelstråk. Härrydavä-
gen, Härkeshultsvägen, Salmeredsvägen och Lunnavä-
gen är större vägar som kan vara svåra att korsa utanför 
markerade övergångsställen.

Mötesplatser
Det finns en stor variation av grönblåa mötesplatser i 
Landvetter utemiljö med olika funktion (se karta s.30): 
CENTRUM (C): Landvetter ”torg” - en stor parkering 
med gröna inslag och tillhörande sidogator.
PARKER (P): Guldsmedsplatsen, Teleparken och Läns-
mansparken. Bakom Västergärdets förskola finns park 
med boule, utegym, parcour, linbana och volleybollsplan.
LANDVETTER KYRKOGÅRD (K): En grön, öppen och 

kontemplativ mötesplats med sjöutsikt.
LEK (L): Två kommunala lekplatser samt anlagda lek-
platser av olika kvalitet på skol-, förskole-, bostadsgår-
dar samt vid badplatsen. Lunnaskolan har skolskog.
NATURLEK (NL): Farmor Lillys äventyrsskog, scoutgår-
dens utemiljö, Landehofstugan, spontan lek längs Agne-
bäcken samt i Gallhålans naturreservat. Omgivningarna 
kring Lunnaskolan och skoltorpet.
UTEGYM (UG): vid Landehofstugan och bakom Väster-
gärdets förskola.
BADPLATS (B): Badplatserna Sjöholmen och Pålen vid 
Landvettersjön med simskola sommartid. Här finns även 
en 2x30 m stor vägg för laglig grafitti i naturen.
En inofficiell häst- och hudbadplats finns på udden. 
Badplats för rörelsehindrade planeras här.
SKRIDSKOR (S): Landvettersjön och Agntjärnen vid 
tillräckligt tjock is.
FISKE (F): Landvettersjön, Mölndalsån och Agntjärn 
upplåter sina vatten via fiskekort. I sjöarna förekommer 
bl.a gädda, abborre, lake, mört, siklöj, signalkräfta och 
öring.
TENNIS (T): Tennisbana vid badplatsen
GRILLPLATSER (GP): Vid Scoutkåren, Landehofstuga, 

Gallhålan (3 st) och badplatsen
IDROTTSPLATSEN (IP): En stor idrottsplats mitt i cen-
trum. Norrut finns  Landvetter IP och fotbollsplaner vid 
Pinntorpshallen.

Byggnader
Det finns flera befintliga byggnader med offentlig, kul-
turell, religiös eller annan samhällsfunktion i Landvetter. 
De fungerar som viktiga målpunkter för rörelser (gåen-
de och cyklister) i Landvetters utemiljö och i många fall 
erbjuds anslutande mötesplatser i utemiljön. Dessa rö-
relser och vistelser främjar kulturella ekosystemtjänster, 
såsom fysisk hälsa och social interaktion, men utvecklas 
med fördel med mer grönblåa strukturer och värden. Ef-
tersom byggnaderna idag inte är en del av den grönblåa 
struklturen i sig analyseras dessa inte vidare som viktiga 
förutsättningar för ekosystemtjänster.

Sidogata till Landvetter "torg" (Länsmansparken)  med grönblå 
bas och lekfull utrustning som inbjuder till umgänge och lek.

Landvetter kyrkogård med omgivning är exempel på en icke kom-
ersiell mötesplats i Landvetters utemiljö som erbjuder samtliga 
kulturella ekosystemtjänster.

Landvetters parker, Guldsmedsplatsen och Teleparken (ovan) 
erbjuder flera kulturella ekosystemtjänster genom identitetsska-
pande formspråk, sittplatser och konstverk i en grön struktur.

INVENTER A KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Kultur & Identitet: Befintlig grönska och natur som bi-
drar till attraktiva miljöer, den lokala identiteten och är en 
del av kultutarvet finns i Landvetter centrum genom grö-
na landmärken/orienteringspunkter, utsiktspunkter/sikt-
linjer och kulturhistoriska platser. 
• Landvetter kyrkomiljö - en grön, kulturhistorisk miljö 

med anor från 1300-talet.
• Mölndalsån: en historisk vattenväg med omgivan-

de natur.
• Gamla Västgötavägens sträckning - en historisk by-

väg genom landskapet
• Landvetters äldre centrum söder om väg 40 med 

jordbruksmark och sekelskiftesbebyggelse.
• Gallhålans naturreservat med bebyggelselämningar, 

gravrösen, odlingsrösen m.m.
• Backa gård med jordbruksmark med kulturhistoris-

ka lämningar 
• Agnebäcken - vattendrag med historiska rester av 

stenbroar och fördämningar.
• Jättegryta på kullen längs Gamla landsvägen
• Fickparkerna Guldsmedsplatsen och Teleparken
• Gågator - gröna strukturer längs gågator, t.ex. 

Länsmansparken
• Landviti-kullen: grön kulle med konstverk
• Gröna siktlinjer längs gång- och cykelbron över väg 

40
• Gröna siktlinjer från norr i riktning mot värmeverkets 

skorsten.
• Landvetter idrottsplats: delvis grönt landmärke och 

orienteringspunkt
• Kulle söder om idrottsplats: grön utsiktspunkt
• Bostadsgård norr om idrottsplats: grön utsiktspunkt
• Salmeredsvägen: gröna siktlinjer mellan bebyggelse 

mot syd / väst, bl.a. historisk siktlinje till kyrkan.
• Landehofhöjden: grön utsiktspunkt över Landvetter 

och mot Landvettersjön
• Vattenkanter: gröna utsiktspunkter över Landvetter-

sjön och Agntjärn från olika platser längs vattenkan-
terna.

Bro vid Mölndalsåns mynning, nära Landvetter kyrkomiljö.

Social interaktion för olika åldrar genom stora grönytor som  
kopplas samman med bostadsgård, lek m.m. norr om idrotts-
platsen. Lång siktlinje mot värmeverkets skorsten och vidare i 
sydvästlig riktning.

Det finns flera miljöer för kreativ naturlek som levererar samtliga 
kulturella ekosystemtjänster. Tex. vid Scoutgården, Landehofs 
stuga, längs Agnebäcken samt i Gallhålans naturreservat. 
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som skapar 
förutsättningar för olika typer av kulturella ekosystemtjänster

INVENTER A

Kulturella ekosystemtjänster
KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

Ekosystemtjänsten fysisk häl-
sa finns i alla de grönblåa mil-
jöer som erbjuder olika typer av 
fysiska rörelser och aktiviteter. 
Detta finns i form av stråk/stigar 
för cykling och för promenader/
vandring/löpning samt platser 
för friluftsliv, bad, skidor, skrid-
skor, utegym, boule, parcour, 
volleyboll och tennis i de tre na-
turområdena, på öppna gräs-
ytor, i aktivitetsparken och på 
idrottsplatsen. Lekmiljöer finns 
utspritt i centrum.

För att bevara och utveckla fy-
sisk hälsa krävs tydliga och kva-
litativa grönblåa stråk och kopp-
lingar mellan olika målpunkter 
för fysisk hälsa.

Ekosystemtjänsten mentalt 
välbefinnande finns i de grön-
blåa miljöer som erbjuder välmå-
ende och återhämtning. Detta 
finns inom de tre naturområde-
na Gallhålans naturreservat inkl. 
Agntjärn och Agntjärnsbäcken, 
Landehof friluftsområde, längs 
Mölndalsån och vid Landvetter-
sjön inklusive kyrkomiljön. Frid-
fulla platser med utsikt över 
vatten eller natur är speciellt 
värdefulla. Det finns även i min-
dre format i form av fickparker-
na, gröna gågator och utsikts-
platser.

För att bevara och utveck-
la mentalt välbefinnande krävs 
kvalitativa, fridfulla grönblåa mil-
jöer med både utsikt och rums-
lighet.

Ekosystemtjänsten kunskap & 
inspiration finns i de grönblåa 
miljöer som erbjuder inspiration, 
ökad kunskap och förståelse för 
naturens och dess samband. 
Detta finns inom de tre natur-
områdena Gallhålans naturre-
servat inklusive Agntjärn och 
Agntjärnsbäcken, Landehof fri-
luftsområde, längs Mölndalsån 
och vid Landvettersjön i form av 
fungerande ekosystem med en 
mångfald av livsmiljöer och arter 
att studera. Även naturlek upp-
muntrar detta.

För att bevara och utveckla kun-
skap och inspiration krävs tydli-
gare pedagogik och information,  
samt kopplingar till centrum.

Ekosystemtjänsten social in-
teraktion finns i de grönblåa 
miljöer som erbjuder mötesplat-
ser för alla. Detta finns inom de 
tre naturområdena Gallhålan 
inkl. Agntjärnsbäcken, Lande-
hof, Mölndalsån och Landvet-
tersjön samt markerade mötes-
plaser, d.v.s. ”torget”, fickparker, 
aktivitetspark, idrottsplats, kyr-
kogård,  lekplatser, naturlek, 
utegym, badplatser, tennisbana, 
grillplatser samt frilufts- och för-
eningsliv.

För att bevara och utveckla so-
cial interaktion krävs en variation 
av kvalitativa grönblå mötesplat-
ser, stråk och kopplingar för oli-
ka målgrupper i Landvetter.

Ekosystemtjänsten kulturarv 
och identitet finns i de grön-
blåa miljöer som erbjuder att-
raktiva miljöer med tydlig iden-
titet och/eller kulturarv. Detta 
finns genom de platser som pre-
senteras under Kultur och iden-
titet ovan, d.v.s kyrkomiljön, 
Mölndalsån, Gallhålans och Ag-
nebäckens lämningar, historisk 
bebyggelse, parker, gröna gåga-
tor, konst, Landviti-kullen, broar, 
värmeverkets skorsten, Idrotts-
platsen och utsiktsplatser.

För att bevara och utveckla kul-
turarv och identitet krävs stör-
re variation, kvalitet och informa-
tion av innehåll, t.ex. tillgänglig 
information om historiska plat-
ser.

Kulturella ekosystemtjänster
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INVENTER A

KulturellaReglerandeStödjande Försörjande

Kartan visar en sammanfattning av de viktigaste områdena för 
befintliga ekosystemtjänster. 

Summering

SAMTLIGA EKOSYS TE MTJÄNS TER
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DEL 2 
ANALYSERA
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BEHOV OCH BEDÖMNING

ANALYS

”I Härryda kommun bygger vi framtiden. 
Här har människor och företag möjlighet 

att växa och blomstra. 
Här lyfter idéer och landar lösningar som 

håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, 

handlingskraft.
Visionen Härryda kommun

I analysskedet bedöms de fyra S:en, vilka styr projektets 
ambitioner: 

• Skydda: Ekosystemtjänsten finns men ekosystemet 
behöver skyddas för att inte kommande förändring-
ar ska påverka.

• Stärka: Ekosystemtjänsten finns men inte i tillräck-
ligt stor utsträckning. Förstärkning av nuvarande 
behöver ske.

• Skapa (tillskapa): Ekosystemtjänsten finns inte i 
området idag men behov finns. Nyskapande behö-
ver ske.

• Skippa (kompensera för): Avvägning av andra in-
tressen som finns i området medför att denna eko-
systemtjänst inte kan bevaras. Detta bör kompense-
ras genom att ersätta på annan plats.

Med utgångspunkt i statusbedömningen av 
ekosystemtjänsterna från inventeringsskedet (bra, ok, 
dålig status som illustreras med ansiktsfigur) analyseras 
vilka ekosystemtjänster som bör skapas, stärkas, 
skyddas eller skippas, samt hur ekosystemtjänsterna 
påverkas av föreslagen stadsbyggnadsplan. 

En prioriteringsordning görs för att hjälpa projektet att 
kategorisera de för platsen viktigaste ekosystemtjäns-
terna, där 1 står för högsta prioritering och 5 för lägsta 
prioritering.  

Motivering beskriver det bakomliggande 
resonemanget till resultatet av prioritering och bedöm-
ning av ekosystemtjänsterna.

Vid behov tas kompensationsåtgärder fram för det som 
bedöms aktuellt att ”Skippa”. Detta görs med fördel ge-
nom att nyskapa andra ekosystemtjänster i projektet. 

Introduktion analys



37

PRIORITERING: 1

MOTIVERING

Skydda
• Gallhålan är redan skyddad 

och bör förbli skyddad.

Stärka
• Förstärknig genom utveck-

ling av fler livsmiljöer för ett 
prioriterat antal arter/art-
grupper. Fokus äddellöv, 
pollinatörer och ängsmark

• Förstärkning genom ända-
målsenlig naturvårdsskötsel 
av befintliga miljöer.

• Förstärkning av spridnings-
korridorer i strategiska lä-
gen.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning i befintliga 

grönstrukturer som erbjud-
er ett överlapp av olika ar-
ters livsmiljöer samt i områ-
den där viktiga fröspridare, 
nyckelarter mm förekommer 
för att upprätthålla viktiga 
ekosystemfunktioner.

• Förstärkning av spridnings-
korridorer mellan grönst-
rukturer som erbjuder olika 
livsmiljöer för ökade sam-
spel.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning sker genom 

nyskapandet av nya livsmil-
jöer, med fördel för ett antal 
prioriterade arter/artgrup-
per. Fokus äddellöv, pollina-
törer och ängsmark

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning genom ända-

målsenlig naturvårdsskötsel 
av befintliga miljöer.

• Förstärkning genom ska-
pandet av nya grön- och 
blåstrukturer som har en 
självupphållande funktion.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa
• Jordmånsbildning är svår 

att uppnå i en centrummil-
jö eftersom det kräver sto-
ra grönstrukturer med na-
turliga processer som får ta 
plats över tid.

ANALYS & PRIORITERING

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISKT SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Stödjande ekosystemtjänster

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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PRIORITERING: 1

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka kapaci-
teten av grönskan för att reglera det 
lokala klimatet. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande. 

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skydda
• Bevara grönstrukturer och undvik 

hårdgjorda markbeläggningar där 
stora och snabba vattenflöde före-
kommer. 

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Befintliga gröna strukturer kan utfor-

mas så att de har större kapacitet för 
fördröjning och hantering av skyfall. 
Området kring idrottsplatsen är av 
särskilt intresse. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön, där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande, för hantering av skyfall och 
värmeböljor.

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka effekten 
av grönskan för luftrening. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

2.2 EROSIONSSKYDD 2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING

ANALYS

Reglerande ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING

REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka effekten 
av grönskan för bullerdämpning.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Befintliga gröna strukturer kan ut-

formas så att de har större kapacitet 
för avledning och hantering av dag-
vatten. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön, där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande, för avledning och hantering 
av dagvatten. Dessa är särkilt viktiga 
i närheten av trafikerade vägar.

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning med blommande växter, 

framför allt i mer urbana miljöer, för 
att skapa samband och koppla ihop 
olika områden.  

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa
• Skadedjursreglerararna häckar i na-

turområdena runt om Landvetter 
centrum. Denna tjänsten bevaras ge-
nom att skydda och stärka befintliga 
naturområden, som behövs för eko-
systemtjänsten biologisk mångfald. 
Inga särskilda insatser bedöms be-
hövas för skadedjurreglerarna. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR OCH SKADE-

VÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

ANALYS

Reglerande ekosystemtjänster

ANALYS & PRIORITERING

REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

PRIORITERING: 4

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av ytor för odling och 

bete bidrar med ökad kunskap och 
intresse för denna ekosystemtjänst. 
Speciellt om platserna kan bjuda in 
till delaktighet i form av t.ex. skötsel 
eller självplock.

Skapa
•  Nya ytor för odling för ökad kunskap 

och inspiration. T.ex. kan överbliv-
na ytor skapa möjlighet för mer eller 
mindre tillfälliga koloniträdgårdar el-
ler fickparker med "ätbart" tema. 

PRIORITERING: 4

MOTIVERING

Skydda
• Mölndalsåns vattensystem bör skyd-

das från eventuella föroreningar. 
Marken inom Mölndalsåns avrin-
ningsområde ska inte förorenas.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa: 
• Avvägning av andra intressen som 

finns i området medför att denna 
ekosystemtjänst inte prioriteras. Om-
råden för produktion av råvaror bör 
främst ske utanför Landvetter cen-
trum.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa:
•  Avvägning av andra intressen som 

finns i området medför att denna 
ekosystemtjänst inte prioriteras. En 
centrummiljö har inte bra förutsätt-
ningar för ekosystemtjänst energi. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Försörjande ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING

FÖRSÖR JANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

PRIORITERING 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av grönblåa 

stråk och platser för fysisk 
aktivitet gällande kvalitet 
framför kvantitet skulle bidra 
till större användning. T.ex. 
mer kvalitativ grönska på 
lekplatser, skolgårdar och 
längs viktiga stråk.

PRIORITERING 2

MOTIVERING

Skydda
• Platser för mentalt välbe-

finnande finns, men behö-
ver skyddas för att inte på-
verkas negativt i kommande 
utveckling. T.ex. rofyllda 
platser där det går att höra 
fågelkvitter

Skapa
• Fler platser för mentalt väl-

befinnande behövs i centra-
la Landvetter.

PRIORITERING 3

MOTIVERING

Stärka
• Kunskap och inspiration är 

grunden till människans för-
hållande till naturen. Genom 
kunskap skapas förståelse, 
intresse och respekt. Ge-
nom att stärka platser för 
naturpedagogisk, lek och 
aktivitet i grönblåa miljöer 
främjas denna ekosystem-
tjänst.

PRIORITERING 1

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av platser för 

social interaktion med mer 
grönska, hög kvalitet och 
strategisk placering skulle 
bidra till större användning.

Skapa
• Nyskapande av olika typer 

av grönblåa platser som är 
flexibla under dygnet och 
året samt lockar fler oli-
ka målgrupper. Särskilt i de 
mest centrala delarna.  

PRIORITERING 4

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av grönblåa 

platser för kulturarv och 
identitet med tydligare in-
formation skapar bättre för-
ståelse för denna typ av mil-
jöer, bättre orientering och 
starkare identitet.

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Kulturella ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING

KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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S TADSBYGGNADSPL AN

Prioriterade ekosystemtjänster för 
Landvetters centrumutveckling
Ekosystemtjänsternas närvaro i Landvetters centrumut-
veckling har stor betydelse för bland annat centrum-
miljöns robusthet mot klimatförändringar och människ-
ors välbefinnande och trivsel. Vid utformning av den nya 
centrummiljön med bebyggelse, gator, torg, gårdar, m.m. 
bör ekosystemtjänsterna med prioritering 1-3 ligga till 
grund för fortsatt planering, gestaltning, projektering, 
byggande och förvaltning (se nedan). 

1

1

2

4

52

5

33

5

3 5

5

2

2 2

4

1 2

3

3

4

ANALYS

Försörjande

Biologisk 

mångfald

Reglerande av 

lokalklimat

Matförsörjning

Social interaktion Fysisk hälsa Mentalt 

välbefinnande

Kunskap och 

inspiration

Kulturarv och 

identitet

Vattenförsörjning Råvaror Energi

Reglering av 

buller

Rening och 

reglering av vatten

Pollinering Skydd mot 

extremväder

Luftrening Erosionsskydd Reglering av 

skadedjur och 

Ekologiskt 

samspel

Livsmiljöer Naturliga 

kretslopp

Jordmånsbildning

Reglerande

Försörjande

Kulturella

Prioriterade ekosystemtjänster

Siffra för prioritering i analysskedet presenteras ned-
an bredvid respektive ekosystemtjänst. Prioriteringsord-
ningen rangordnas med siffrorna 1-5, där 1 är högst pri-
oritet och 5 är lägst.
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DEL 3 
PLANERA & 
FÖRVALTA
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I denna del av rapporten redovisas förslag och principer 
för hur ekosystemtjänster kan stärkas och utvecklas 
i fortsatt centrumutveckling i Landvetter centrum. 
Övergripande riktlinjer och principer föreslås för 
naturbaserade lösningar, förvaltningsaspekter och 
platsspecifika strukturer som krävs i området utifrån de 
ekosystemtjänster som har identifierats som viktiga att 
skydda, stärka,  skapa eller skippa (kompensera för).

Rekommendationerna har utarbetats i dialog med 
experter inom hållbarhet, ekologi, samhällsplanering och 
landskapsarkitektur, samt med input från nyckelpersoner 
inom kommunen under deltagande i digital workshop. 
Driftaspekter inkluderas i val av principer för att skapa 
realistiska förslag som fungerar långsiktigt enligt 
kommunens ambitioner. Behov av fortsatt process och 
nödvändigt fortsatt arbete föreslås. 

”Bevara det gröna och gör det nya grönt! 
Dialograpport Landvetter centrum

PL ANER A & FÖRVALTA REKOMMENDATIONER

Introduktion planera & förvalta

”Samhällsplaneringen måste utgå från 
principer för hållbar utveckling. Hur våra 
städer och samhällen utformas är viktigt 

för målet att kunna nå ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart 

samhälle. 
Översiktsplanen 2012
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Vilka naturbaserade lösningar behövs för att utveckla 
ekosystemtjänster i Landvetter?

Gröna stråk och spridningsvägar
Attraktiva, kvalitativa, sammanhängande gröna stråk/in-
frastruktur behöver utvecklas i Landvetter centrum med 
goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområ-
den. Det kan handla om gågator, torg, gång- och cykel-
stråk och motionsspår dels mellan bostäder och grönblå 
mötesplatser, dels mellan olika grönblå områden/natur-
områden. Sammanlänkade grönområden skapar viktiga 
rörelser för växter, djur och människor. Spridningsvägar-
na behöver stärkas så att befintlig och ny natur hänger 
samman i högre grad.

Gröna kopplingar (över barriärer)
Barriärer för både natur och människor behöver över-
bryggas bättre både fysiskt och mentalt genom att öka 
kvaliteten och attraktiviteten på befintliga kopplingar, så-
som gångbroar, tunnlar, siktlinjer m.m. T.ex. genom att 
öka kopplingens bredd med plats för både oskyddade 
trafikanter och natur genom t.ex. flerskiktad vegetation.

Blå stråk och ytor
Vattenstråk och vattenytor för rening och fördröjning av 
vatten genom öppen dagvattenhantering kan utvecklas i 
Landvetter. Platser med en visuell och fysisk vattenkon-
takt har även ett rekreativt och kontemplativt syfte, vilket 
bör främjas genom ökad kontakt med vattnet både fy-
siskt och visuellt. Det är viktigt att behålla och säkra all-
mänhetens tillgång till vattenytor. Småvatten är en brist-
vara i centrum men har stora värden för en mångfald av 
artgrupper - alla behöver vatten. Inslag av småvatten i 
närmiljön bör anläggas.

Grönblå mötesplatser
Ett pärlband av grönblå mötesplatser behöver utveck-
las längs de gröna och blå stråken i Landvetter centrum. 
Platser med olika funktioner och upplevelsevärden un-
der hela året, alla årstider och alla väder behövs med ak-
tiviteter för människor med olika åldrar, bakgrund och 
intressen, både i centrum och för vidare utflykter. Land-
vetters närhet till naturen och dess värden lyfts fram 
som en av Landvetters största styrkor som samhälle. 
Boverket rekommenderar max 300 m från en bostad till 
någon slags natur- eller grönområden för utevistelse, vil-
ket delar av centrum inte når i dagsläget. Forskning visar 
att närhet till gröna mötesplatser bidrar till högre vistel-
sefrekvens och större välmående.

Tillfällig översvämningsyta med vegetation
Ytor och stråk i lågpunkter kan utvecklas för att kun-
na fungera som tillfälliga översvämningsytor vid krafti-
ga regn. 

Genomsläppliga ytor med vegetation
Hårdgjorda ytor bör minimeras vid centrumutveckling, 
till förmån för vegetationsklädd mark, som är en viktig 
struktur för flera ekosystemtjänster, t.ex. bullerdämpning 
eller reglering av dagvatten. Armerat gräs är ett bra al-
ternativ till asfalt på låghastighetsgator och parkeringar.

Flerskiktad vegetation
Vegetationsytor av såväl torrare som fuktigare karaktär 
bör utvecklas i centrum, gärna med tre vegetationsskikt 
(fältskikt, buskskikt och trädskikt). Flerskiktad vegeta-
tion ger upphov till både evapotranspiration och skugg-
ning, vilket ger god temperaturreglerande förmåga och 
kyleffekt dagtid.

Fler träd
Träd i urbana miljöer bidrar till flera ekosystemtjänster 
så som biologisk mångfald, skugga och bra mikroklimat. 
Olika trädarter - blommande, bärande och äddellövträd 
uppskattas av både människor, växter och djur.

Miljöer för pollinatörer
Ytor som innehåller resurser som pollinatörer behöver 
för hela sin livscykel bör utvecklas, det vill säga både 
boplatser, parningshabitat, värdväxter, övervintringsplat-
ser och födoresurser över hela säsongen.

Årstidsvariationer
En mångfald av olika arter erbjuder en stor variation un-
der året för upplevelser, kunskap och njutning. Från vå-
rens tidiga lökar och knoppar till sommarens blomster-
prakt med olika färger, former och strukturer. Höstens 
frukter, bär och sprakande färger övergår till vinterns 
blottade stammar, grenar och vintergröna växter.

Platser för  naturpedagogik
Naturpedagogiska platser med information behövs för 
att öka medventenhet, intresse och kunskap om natur- 
och kulturmiljöer. T.ex. informationsskyltar som på ett 
pedagogiskt sätt beskriver nyttor och värden med fau-
nadepåer, ängsytor, artrika planteringar, öppna vatten-
ytor m.m.

Gröna tak och gröna väggar
Gröna tak och gröna väggar är bra lösningar för att få 
in grönsstrukturer i urban miljö.  Biotoptak ger i regel 
störst ekologiska värden och dagvattenhanterande för-
måga, och går bra att kombinera med solceller.

NATURBASER ADE LÖSNINGAR

Övergripande riktlinjer & principer

PL ANER A & FÖRVALTA SAMMANFAT TNING PR IORITER ING
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FÖRVALTNINGSASPEK TER

Förvaltning av de grönblå strukturerna bör utföras på ett 
aktivt, hållbart och långsiktigt sätt där konkreta förvalt-
ningsmål för utvalda ekosystemtjänster identifieras och 
formuleras i t.ex. skötselplaner. På så sätt skapas stor 
potential till förhöjd kvalitet med fungerande ekosystem-
tjänster i det dagliga arbetet med förvaltning av utemil-
jöerna, både på kort och lång sikt. Nedan beskrivs för-
valtningsaspekter som med rekommenderas i fortsatt 
arbete med Landvetter centrum. 

Kvalitativ vegetation
Diverse gröna ytor i Landvetter med befintligt låg kva-
litet, t.ex. större gräsmattor, rondeller, vägrenar, refu-
ger och trafikmiljöer m.m. har stor potential att utvecklas 
till en mer kvalitativ grönska genom förändrad förvalt-
ning. Exempelvis kan klippta gräsytor delvis utveck-
las med ängsvegetation eller naturlika planteringar. Ytor 
med ett vegetationsskikt utvecklas med fördel till fler ve-
getationsskikt, särskilt där många vistas/bor. Detta bi-
drar både till mer ekosystemtjänster och en mer exten-
siv, kostnadseffektiv skötsel.

Anpassad vegetation
Genom större kunskap om hur olika växter lever och ut-
vecklas (ståndort, storlek, väderstreck m.m.) undviks 
onödig och felaktig plantering, beskäring, rensning m.m. 
Detta innebär att vegetationen kan utvecklas till sin fulla 
potenital, vilket bidrar till mer ekosystemtjänster och en 
mer extensiv, kostnadseffektiv skötsel. 

Identitetsskapande objekt
Genom att framhäva/synliggöra befintliga historiska, kul-
turella och naturliga objekt/element i Landvetter genom 
fysiska åtgärder skapas större möjlighet att upptäcka 
dem. Det kan handla om att röja kring en vacker sten-
mur, ett karaktärsfullt träd eller få fram en spännande 
siktlinje. Dessa spår och element innebär nya målpunk-
ter i utemiljön och större förståelse för lokal natur och 
historia.

Tillgänglighet & trygghet
Grönblå miljöer i Landvetter behöver utvecklad tillgäng-
lighet, framkomlighet och trygghet. Detta kan främjas 
inom förvaltningsarbetet genom att till exempel:
• Lindra nivåskillnader och lutningar.
• Utveckla skyddande vegetation för väder och klimat.
• Utveckla skyddande vegetation mot motortrafik och 

buller.
• Underhålla vegetation längs viktiga stråk så det 

känns tryggt att röra sig där.
• Anpassa och underhålla markmaterial för tillgänglig-

het - genomsläppliga, släta, rena etc.
• Anpassa och underhålla utrustning - tillgängliga, 

hela, rena etc.

Information 
Information har flera olika syften: för inspiration, kun-
skap, vägvisning, orientering och tillgänglighet. Till ex-
empel kan ett skyltkoncept för Landvetter utvecklas för 
att informera om gröna stråk och kopplingar till omgi-
vande naturområden eller för att inspirera och förmed-
la kunskap kring naturbaserade lösningar, såsom äng, 
död ved och öppna vattenspeglar. Informationen behö-
ver vara uppdaterad och tillgänglig, t.ex. med hjälp av 
QR-koder för uppläsning, olika språk m.m. 

Naturvårdsinriktad skötsel
Liksom i Gallhålans naturreservat bör även natur utan-
för ges en ändamålsenlig naturvårdsinriktad skötsel för 
att höja kvalitén i dessa områden/ytor och således sä-
kerställa/öka deras ekologiska värde över tid. Det hand-
lar bl a om att friställa trängda skyddsvärda träd, att 
anlägga äng och slåttra den vid annars hårt klippta gräs-
ytor, att låta död ved få ta plats i naturpartier - även i mer 
centrala delar, att tillåta att buskage för småfågel växa till 
sig osv. 

PL ANER A & FÖRVALTA ÖVERGRIPANDE R IK TL INJER & PR INCIPER

Övergripande riktlinjer & principer
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REKOMMENDATIONER

PL ANER A & FÖRVALTA

Trädplanteringar med varierad undervegetation likt bilden ovan 
kan utvecklas på fler platser i Landvetter, se punkt 11.

Bild från "Grön- och blåstruktur, Härryda kommun" (2020) som 

visar behovet av gröna kopplingar i Landvetter. 

Var och hur kan strukturer för stödjande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. Gallhålans naturreservat har ett starkt skydd och 

bör fortsatt ges ändamålsenlig naturvårdsskötsel.
2. Mölndalsån med tillhörande grönstrukturer bör be-

varas.
3. Agnebäcken med tillhörande grönstruktur bör skyd-

das från all typ av negativ påverkan och ges ända-
målsenlig skötsel för upprätthållandet av befintliga 
naturvärden.

4. Övriga utpekade värdekärnor, som t.ex. ädellöv-
skog, bör skyddas och ges ändamålsenlig skötsel, 
så som nödvändig friställning av träd (nedtagning av 
träd till förmån för andra träds utveckling).

STÄRKA
5. Stärk befintlig grönska med vegetation för pollina-

törer i form av ett pollinatörsstråk längs med väg 40. 
Höj upp markerad del i kartan så det blir en naturlig 
grön passage över för pollinatörer.

6. Stärk befintlig tätortsgrönska genom att plante-
ra in vegetation med höga ekologiska värden som 
kan utgöra livsmiljöer för en mångfald av arter och 
ge dessa en naturvårdsinriktad skötsel, t.ex. ängar, 
plantering av äddellövträd, småvatten m.m., bland 
annat längs Norra Stomvägen och Salmeredsvägen.

7. Stärk skolgårdarnas befintliga vegetation med yt-
terligare vegetation, gärna äddellöv och vegetation 
som gynnar pollinatörer, fåglar m.m. 

SKAPA
8. En ekodukt/vilt- eller faunapassage över väg 40 

skulle förbättra kopplingen mellan norr och söder.
9. "Grön passage" i marknivå över Salmeredsvägen 

vid Lunnaskolan mot Landehofs friluftsområde.
10. Trädplanteringar/alléer och artrika "raingardens" 

längs med Salmeredsvägen, gärna äddellöv och ve-
getation som gynnar bl a pollinatörer och fåglar.

11. Trädplanteringar/alléer och artrika refuger, rondeller 
och vägkanter längs med Härkeshultsvägen, gärna 
äddellöv, ängsytor, blommande/bärande träd m.m.

12. Parkeringen vid Landevi idrottsplats utformas med 
fler träd och gröna lösningar för bland annat dag-
vattenhantering. Se över möjligheten att utveckla till 
artrik park med t.ex. ädellövsträd för högre värde.

13. Gröna tak föreslås på ny bebyggelse vid centrumut-
vecklingen. Även befintliga tak bör utredas för gröna 
tak. Biotoptak ger störst ekologiska värden.

14. Utemiljöer och stadsstråk bör vid centrumutveckling 
ges en grön karaktär genom skapandet av 
planteringar, alléer och "parktorg" med fokus på 
ädellöv och vegetation för pollinatörer. Ängsytor 
kan föras in på ytor som traditionellt stensätts, t.ex. i 
anslutning till parkeringar och i gata.

15. Nya grönstråk/spridningsvägar (inklusive de utpe-
kade stråken i bild nedan). Nya förbindelser för att 
koppla ihop Gallhålans naturreservat i väst med 
Landehof och trädgårdsmiljöerna i öst samt med 
södra Landvetter.

Stödjande ekosystemtjänster

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Var och hur kan strukturer för reglerande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. Privata trädgårdar är en typ av grönstruktur med 

stor betydelse för reglerande ekosystemtjänster 
såsom pollinering, luftrening, bullerreglering och 
vattenreglering. Dessa strukturer bör bevaras och 
uppmuntras i framtida utveckling. 

2. Värna de tysta grönområdena då tystnad är en stor 
kvalitet som är svår och dyrt att konstruera.

STÄRKA
3. Befintliga grönstrukturer i urban miljö som 

domineras av klippta gräsytor kan kompletteras 
med flera skikt av vegatation, vilket skulle utöka 
grönstrukturens värde för ekosystemtjänster. 

4. Stora klippta gräsytor i bostadsområden 
kan utvecklas till multifunktionella grön- och 
blåstrukturer med flera vegetationsskikt och med 
kapacitet att avleda och fördröja vatten. 

5. Lokala låga stråk och ytor kan skapas i de öppna, 
gröna ytor norr om idrottsplatsen där stor risk för 
översvämningar finns. Dessa nedsänkta ytor kan 
hantera tillfälligt stora vattenmängder. 

6. Stora, befintliga tak kan omvandlas till gröna tak 
och nya byggnader kan utormas med gröna tak. 
Biotoptak är att föredra framför sedumtak. 

7. Vägkanter längs högt trafikerade vägar och 
rondeller kan stärkas med mer vegetation och när 
topografin och markförhållande tillåter det, utformas 
för öppen dagvattenhantering. 

PL ANER A & FÖRVALTA

REKOMMENDATIONER

SKAPA
8. I kommande planering bör mer plats ges åt grön- 

och blåstrukturer genom att minska hårdgjorda 
ytor. Grönytefaktor kan användas som verktyg för 
att reglera utbredningen av hårdgjorda ytor. Genom 
att till exempel använda armerat gräs eller stenmjöl 
i stället för asfalt, kan mängden hårdgjorda ytor 
minskas vid exploatering.

9. Planera för öppen dagvattenhantering i centrum 
genom tillskapande av infiltrerande ytor, 

planteringar, grönta tak och andra strukturer som 
kan hantera dagvatten och samtidigt bidra till 
kulturella ekosystemtjämster. 

10. Planera för vegetationsytor med träd och växter vid 
centrumutveckling.

11. Skapa stråk med blommande växter för pollinatörer 
genom centrum och stärk kopplingen mellan båda 
sidor av riksväg 40, t.ex. genom att träd med dess 
kronor planteras så nära nära motorvägen som 
möjligt. 

Ytor med ettvegetationsskikt kan stärkas med mer vegetation för 
att få bättre mikroklimat, bullerreglering, luftrening och dagvatten-
hantering, t.ex. vid en plats som bilden visar.

Öppen vegetationsklädd yta norr om idrottsplatsen som kan an-
vändas som multifunktionell yta för översvämningshantering.

Reglerande ekosystemtjänster

REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Hur och var kan strukturer för försörjande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. En process för vattenskyddsområde över Möln-

dalsåns vattensystem pågår. Marken inom Möln-
dalsåns avrinningsområde bör skyddas från eventu-
ella föroreningar för att Mölndalsåns vattensystem 
inte ska förorenas. Skydd kan främjas genom för-
bud mot dumpning, övergödning m.m. samt en god 
filtreringsförmåga i frisk jord med kvalitativ vegeta-
tion som kan filtrera och rena vattnet.  

REKOMMENDATIONER

PL ANER A & FÖRVALTA

Ätbar odling - permanent eller tillfällig på överblivna ytor, fick-
parker eller takträdgårdar. En möjlighet är att använda tak på 
livsmedelsbutiker till odling.

Landvettersjön, som ingår i Mölndalsåns vattensystem, är en 
viktig resurs för dricksvatten som är och bör förbli skyddat.

Tillfälliga betesmarker för får, get m.m. skulle kunna främjas 
genom "sommarbete" på olika ytor i de mer centrala delarna av 
Landvetter.

SKAPA
2. Nya ytor kan utvecklas för ätbar odling och bidrar 

med ökad närvaro, kunskap och intresse för 
ekosystemtjänsten matproduktion. Speciellt om 
platserna kan bjuda in till delaktighet i form av 
t.ex. skötsel eller självplock. För mer privat odling 
krävs kunskap och inspiration. Exempelvis kan 
överblivna ytor och stora gräsmattor på lämpliga 
platser skapa möjlighet för mer eller mindre tillfälliga 
koloniträdgårdar, fickparker eller takträdgårdar med 
"ätbart" tema. 

3. Möjlighet att ersätta klippta gräsytor eller andra 

"överblivna ytor" med "sommarbete" för t.ex. 
får, getter eller höns kan undersökas. Nya ytor, 
tillfälliga eller permanenta, för denna typ av djur 
bidrar med ökad närvaro, kunskap och intresse för 
ekosystemtjänsten matförsörjning. Speciellt om 
platserna kan bjuda in till delaktighet i form av t.ex. 
skötsel eller kontakt med djuren. 

SKIPPA
4. Avvägning mellan olika intressen samt förutsätt-

ningar som finns i området medför att produktion av 
ekosystemtjänsterna råvaror och energi inte priori-
teras i de centrala delarna av Landvetter.

Försörjande ekosystemtjänster

FÖRSÖR JANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Var och hur kan strukturer för kulturella ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

STÄRKA
1. Gröna stråk och kopplingar: Viktiga, 

sammanhängande stråk för oskyddade trafikanter 
med tydliga kopplingar från centrum till omgivande 
friluftsområden bör utvecklas med grönblå 
bas för fungerande ekosystemtjänster samt 
med information/skyltning för såväl vägvisning/
orientering som naturpedagogik. 

2. Gröna mötesplatser: Stora klippta gräsytor på oli-
ka nivåer med fina siktlinjer kan utvecklas med kva-
litativ vegetation som skapar fler ekosystemtjänster 
- fler arter, fler vegetationsskikt, fler människor. Flex-
ibla gröna mötesplatser för alla åldrar och årstider 
är att föredra.

3. Agnebäcken bör utvecklas med ökad tillgänglighet 
och information/naturpedagogik, gärna med möjlig-
het till samlingsplats för naturpedagogik (uteklass-
rum el. liknande).

4. Gallhålans naturreservat kan utvecklas med ökad 
tillgänglighet från Agnebäckens håll, t.ex. med tydli-
ga entréer och spänger till Agntjärn) samt utökad in-
formation/naturpedagogik inom naturreservatet.

5. Samtliga lekplatser/lekmiljöer inklusive förskole- 
och skolgårdar bör utvecklas med en fungerande 
kvalitativ grönblå bas för barns utveckling med 
tydlig naturpedagogik.

6. Gårdsmiljöer, såväl befintliga som nya, bör utveck-
las till "miniparker" med grönblå bas för lek, aktivitet 
och umgänge då offentliga parkytor är begränsade 
i Landvetter.

REKOMMENDATIONER

7. Kullen söder om idrottsplatsen kan utvecklas som 
en grön möteslplats för kulturella ekosystemtjäns-
ter, bl.a. med viktiga siktlinjer åt olika håll, möjligtvis 
som del av ny centrumpark, se punkt13.

8. Gång- och cykelbro över väg 40 kan utvecklas med 
en grön, omgivande och skyddande struktur av bl.a. 
träd.

9. Platser vid Landvettersjön behöver både skyddas 
och utvecklas för visuell och fysisk vattenkontakt för 
vila och aktivitet, t.ex. fridfulla platser med trivselljud 
och sjöutsikt respektive plats för bad och lek.

10. Kyrkomiljön bevaras och stärks som en fridfull plats 
för kontemplation och mentalt välbefinnande.

SKAPA
11. Parktorg: Parkeringen bör utvecklas till ett torg med 

en tydlig grönblå struktur för flera ekosystemtjänster 
och därmed högre vistelsevärden.

12. Gågator bör utvecklas med en grönblå bas (inklusi-
ve gröna tak och fasader) för attraktiva stadsrum där 
människor vill uppehålla sig. Kvalitativa grönblå plat-
ser i anslutning till byggnader med samhällsfunktio-
ner är viktigt liksom en tydlig koppling till torget. 

13. Centrumpark: Befintliga och nya grönytor bör ut-
vecklas till en ny grönblå mötesplats/park, Lande-
vidparken, på samtliga sidor runt idrottsplatsen. 
Ytan norr om idrottsplatsen blir en viktig knutpunkt 
för gröna stråk mellan centrum och friluftsområ-
den och kan utvecklas till en pedagogisk punkt med 
information om grönblåa stråk/platser/områden i 
Landvetter.

14. Idrottsplatsen bör utvecklas till att vara en del av  
Landvetters centrumpark. Stängsel bör öppnas upp 
eller tas bort och ersättas med vegetation.

15. Stora ytor av parkeringsplatser bör ersättas med 
parkeringshus för att skapa utrymme för en grönblå 
struktur mellan centrum och väg 40.

PL ANER A & FÖRVALTA

Punkt nr 8: Gång- och cykelbron kan utvecklas med trädplan-
teringar och flerskiktad grönska på marken längs båda sidor om 
bron, för att skapa en grön struktur som bidrar med ekosystem-
tjänster och främjar rörelser mellan norr och söder.

Punkt nr 12: Gågator bör utvecklas med en grönblå bas för attrak-
tiva stadsrum där människor vill vistas oavsett årstid. 

Kulturella ekosystemtjänster

KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Bostäder med inslag av lokaler mot 
stadslivsstråk och -centrum 

Centrumkvarter/p-hus med lokaler och bostäder

Verksamhetslokaler

Skola

Parkering

Grönstruktur

Stadslivscentrum

Stadslivsstråk

Körbara gator på gåendes villkor

Påbyggnad med bostäder/lokaler

Resecentrum/pendel-P/mobilitetshub

Gator

Stadsrand
Huvudsakligen bostäder

Ny bro

Huvudstråk för kollektivtra�k

Huvudcykelstråk

Bostäder med inslag av lokaler mot 
stadslivsstråk och -centrum 

Centrumkvarter/p-hus med lokaler och bostäder
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Påbyggnad med bostäder/lokaler
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Gator

Stadsrand
Huvudsakligen bostäder

Ny bro

Huvudstråk för kollektivtra�k

Huvudcykelstråk

Bostäder med inslag av lokaler mot 
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Gator
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Huvudsakligen bostäder

Ny bro

Huvudstråk för kollektivtra�k

Huvudcykelstråk
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I arbetet med stadsbyggnadsstudie för Landvetter cen-
trum har en rapport tagits fram, med utvärdering av ar-
kitektförslag samt utkast till stadsbyggnadsplan (Krook 
& Tjäder, 2021) som förslag till framtida centrumutveck-
ling. Nedan redovisas hur ekosystemtjänsterna påverkas 
av en sådan utveckling och vilken potential som kan fin-
nas i förslaget till stadsbyggnadsplan.

Ekosystemtjänsterna finns genom den grönblåa struk-
tur som letar sig in mellan bebyggelsen i Landvetter 
centrum. Dessa är idag av varierad kvalitet och med va-
rierade kopplingar till omgivande naturområden. Ju fler 
ytor och och ju bättre kvalitet på denna grönblåa struk-
tur som planeras - desto fler ekosystemtjänster kan le-
vereras. 

I stadsbyggnadsplanen till vänster beskrivs olika funk-
tioner av platser och stråk. Möjligheten för fungerande 
ekosystemtjänster inom dessa funktioner beror på hur 
de utformas. Framtida stadslivscentrum, stadslivsstråk 
eller skolområde kan t.ex. ha enorm potential för eko-
systemtjänster om det utformas på ett sätt som främjar 
dessa med en kvalitativ bas/grund av grönblått innehåll 
och kopplingar. 
För att skapa attraktiva och levande miljöer som kan le-
verera ekosystemtjänster behöver den grönblåa struk-
turen få komma in som ett raster och genomsyra flera av 
stadsbyggnadsplanens strukturer (se grön streckning 
på nästa sida), såsom:

• Skola
• Resecentrum/pendel/mobilitetshub
• Stadslivscentrum
• Stadsrand
• Stadslivsstråk
• Utvalda stråk för oskyddade trafikanter

S TADSBYGGNADSPL ANPL ANER A & FÖRVALTA

Förslag till stadsbyggnadsplan (Krook & Tjäder, 2021)

UT VÄRDERING

Stadsbyggnadsplan
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Landeviparken

parktorg

pocket park

lekmiljö

resecentrum

gröna och blå stråk

gröna tak & 
gårdar

Ikonerna på kartan markerar  ekosystemtjänster som främjas genom 
föreslagna  grön- och blåstrukturer i stadsbyggnadsplanen för 

Landvetter centrum.

REKOMMENDATIONER

Stadsbyggnadsplan
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Fortsatt arbete stadsbyggnadsstudie 
& stadsbyggnadsplan
Bearbetning av framtagna rekommendationer för eko-
systemtjänster i centrumutvecklingen krävs för fortsatt 
planering och gestaltning av stadsbyggnadsplanen med 
grön- och blåstrukturer som skapar förutsättningar för 
ekosystemtjänster. 

Många kompetenser - kunskap
Involvera olika kompetenser hela vägen inom planerings-
processen av Landvetter centrum. Det behövs kunskap 
inom alla de prioriterade ekosystemtjänsterna, vilket oli-
ka kompetenser kan bidra med.

Delaktighet
Invånare i Landvetter bör involveras i den fortsatta pro-
cessen med centrumutvecklingen för att få bredare kun-
skapsunderlag om de kulturella ekosystemtjänsterna. 
Invånarna kan senare med fördel även konsulteras i fort-
satt planering och förändringar i utemiljön.

Föreningsliv
Föreningslivet är en viktig resurs som kan bidra till att 
utveckla och tillgängliggöra utemiljön i Landvetter. För 
många föreningar fungerar naturen som en arena för 
verksamheten. En viktig del i att utveckla friluftslivet är 
föreningar som på ett hållbart sätt vistas i naturen.

Intressekonflikter
En analys av eventuella konflikter med andra intres-
sen behöver göras i utvecklingen av ekosystemtjänster i 
Landvetter centrum.

Skydd av befintlig natur
Genom att skydda befintlig natur och grönblåa struktu-
rer undviks negativ påverkan.

PL ANER A & FÖRVALTA FORTSAT T PROCE S S

Kvalitet
Kvalitet är lika viktigt som kvantitet när nya och befintliga 
grönytor skapas och förvaltas i samband med ny bebyg-
gelse. Det krävs fungerande ekosystem för att kunna le-
verera ekosystemtjänster.

Skötselplaner
Skötselplaner är ett viktigt verktyg för att säkerställa att 
värden och nyttor som ekosystemtjänsterna producerar 
varar långsiktigt och främjas snarare än försämras ge-
nom driften.  

Grönytefaktor
Grönytefaktor, GYF kan vara ett användbart verktyg för 
att säkra grönblåa strukturer och kvaliteter i Landvetter 
centrumutveckling. 

Fortsatt process
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