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Räkna hem ekologiska investeringar 
- värdering av naturens nyttor i Helsingborg 



• Värdering av ekosystemtjänster eller snarare fokusering på 
mångfunktionalitet? 
 

• Kan stadsbyggnad gå från förlust till förstärkning av 
ekosystemtjänster? 

Att fundera på… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Huvudbudskap enligt ”Synliggöra värdet av EST”  SOU 2013:68Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemenslångsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilka är en bas för vår välfärd. Både offentliga och privata aktörer är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänster. Att inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och näringslivsutveckling framstår som alltmer angeläget i takt med den pågående utarmningen av  biologisk mångfald, men frågan är hur detta kan göras på ett effektivt sätt.



• Några tidigare arbete med ekosystemtjänster 
 
 

• Balanseringsprincipens metod 
 
 

• Investeringar i ekosystemtjänster  
 



Miljökapital – miljöskuldsberäkning 1995 
 
Tillgångar 
• Rekreation 
• Markvärde 
• Vattenmagasin 
• Biodiversitet 
9400 miljoner 
 
 
 

Tidigare arbete 

Skulder 
• Klimatförändring  
• Kadmium i åkermark 
• Humusbrist i åkermark 
• Förorenad mark  
• Övergödning  
• Försurning 
4600 miljoner 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Underlag till Översiktsplan. Rekreationsvärdet den största tillgången på över 6 miljarder räknat på 30 kronor/timme (betalningsviljan). Örbytäkten 1,3 miljarder, Biologisk mångfald 1,1 miljarder (vad det kostar att hålla liv i liven i anläggningar). Förorenad mark den största skulden med 3 miljarder, klimatförändringar 1,1 miljard, etc.



Grönstrukturprogram för Helsingborg 

Ett attraktivare, 
hälsosammare och 
hållbarare  
Helsingborg 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vikten av översiktsplanering och temaunderlag som ökar kunskapen och förankrar den. Framtagandeprocessen väl så viktigt som implementering och uppföljning!Målen för grönstrukturen i Helsingborg i rotsystemet. Om roten mår bra (målen uppfyllda) kan grönstrukturen ge oss många nyttor/ekosystemtjänster både i staden och på landet.  GSP försöker beskriva mångfunktionaliteten i gröna miljöer. Är effektiva om de är rätt utformade och förvaltade. I programmet försöker vi definiera behoven av olika naturtyper i landskapet för att klara av miljömålen, bland annat ett rikt växt- och djurliv. Vi föreslår att cirka 5 % av åkermarken på sikt omvandlas till natur. Dessutom måste nuvarande gröna ytor öka i kvalitet.



LAB - local actionplan for biodiversity 

Handlingsplan på gång 
• Stadens robusthet 
• Jordbruket 
• Invasiva arter 
• 3 konkreta projekt 

 
 

 

Rapport om naturtillståndet 

Ett ICLEI-projekt om ekosystemtjänster och biologisk mångfald  

Friska ekosystem är grunden för hållbara 
städer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Friska ekosystem är grunden för hållbara städer”Treårigt projekt om ekosystemtjänster och biologisk mångfald  2012-2014Tre konkreta projektDelta i minst 2 konferenserSkriva under DurbanavtaletJordbrukRobust stad Invasiva arter Skogsbruk



• Vi har värderat naturen/miljön länge – både tillgångar och skulder 
 

• Konkretiseringen och tillämpningen ökar – bra! 
 

• Biologisk mångfald och friska ekosystem är grunden för 
hållbarhet 

Sammanfattning  



Politisk motion 1999  
Grön balansering i Helsingborgs stad  
 
Samarbete med Lund och Malmö  
Rapport 2003  
 
KF-beslut 2007  
Tillämpning och utarbeta metodik 
 
Plangruppens beslut om metod 2014 
 

Balanseringsprincipen
- historik 



• Gemensam syn på värdet 
 

• Flexibilitet vid val av åtgärder 
 
• Smidigare process  

 
• Större likhet i process 

 
• Exploatörens kostnad kopplas till intrånget inte val av åtgärder 

 
• Förutsägbarhet av kostnader i tidigt skede 
 

Varför en metod för balansering? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gemensam syn på värdet som går förlorat krävsFlexibilitet vid val av åtgärder (tid, läge och inte balanseringsbara värden)Smidig  process med mindre avstämningsbehov Balanseringsprincipen ska inte vara lokaliseringsprövningStörre jämlikhet mellan olika projektExploatörens kostnad ska inte vara beroende av valda åtgärder utan av intrångetFörutsägbarhet av kostnader i tidigt skede



1. Undvika  Lokaliseringsprövning i  
     plangruppsberedning och     
     plangrupp 
 
2. Minimera  Disposition och reglering i      
     detaljplanen 

 
3. Utjämna  Åtgärder i planområde på  
     allmän platsmark 

 

4. Ersätta  Pengar avsätts för åtgärder     
     på annan plats vid exploatering  
     av stadens mark. 

 

Principens olika steg 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Balanseringsprincipen tillämpas när park, natur eller åkermark tas i anspråk vid planläggning.Principen används alltid i sin helhet. När ersättningssteget inte är aktuellt används det beräknade värdet som måttstock för åtgärderna inom planområdet.Utgångspunkt kommunens dokument som öp och grönstrukturprogramVerktyget är planberedningsgruppenbedömer planansökningar och informella förfrågningarBestår av tjänstemän inom stadsbyggnad, miljö, exploatering, kulturmiljö och dagvattenDet är först i det 3:e och 4:e steget som det blir räkneövning. Inte många fall egentligen – de flest stannar på undvika (nej i plangruppen).Juristernas funderingar Kostnader som har stöd i lagen:Anläggandet av allmän platsmark inom planområdet, Åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanenRimliga kostnader i förhållande till nyttan av planen



1. Inventera  
 
 

2. Räkna om  
 

 
3. Bedöm läge  

 

 
4. Beräkna  
  balanseringsvärdet 
 
5.  Föreslå kompensationsåtgärder 

Metodik 

Yta x Påverkansfaktor x Områdesvärde = Balanseringsvärde 
 
Y_____ x P__________x O____________=________________ Kr 

Presentatör
Presentationsanteckningar
1. Inventera gröna värden och exploateringens påverkan Checklista  för inventering av värden. Rekreativa värden (sociotopkartering första steget) + inventering av ekologiska värden. Ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion, vattenfördröjning och infiltration, med mera ingår i bedömningen. Påverkan på värdenaGenomförs av planarkitekt med kommunekologResultat används i steg 2 - omräkning2. Räkna om från gröna värden till siffrorFör att underlätta omräkning från gröna värden till pengarFaktorn kan minskas genom positiva åtgärder i exploateringen	resultatet används för att beräkna kostnaderna3. Bedöm läge utifrån områdeskategori Vilken mark? Park, natur och åkermark Vilka värden? Rekreation och natur, inklusive ekosystemtjänsterStorlek på områdetLäget i kommunen – brist, markpris, intention i ÖP/grönstrukturprogram4. Beräkna balanseringsvärdet utifrån yta, påverkan och läge.5. Föreslå lämpliga kompensationsåtgärderSker i samarbete mellan förvaltningarNärhetsprincip för rekreativa värdenEj balanseringsbara värden (åkermark) blir nya värdenÅtgärder på annan plats när det stadens markGenomförande och uppföljningSäkerställa genomförande i avtalUppföljningEkonomisk genomförbarhet



Påverkat område: parkmark samt mindre grönytor på kvartersmark 
Gräsytor med enstaka uppvuxna träd och en mindre fotbollsplan 
Marken ägs av Helsingborgs stad/Helsingborgshem 
 

Exempel 1 - Detaljplan för punkthus med 
bostäder 



Kompensationsåtgärder: 
• Nyplantering av träd i närområdet 
• Utveckling av parken med ekologiska mervärden 
• Multiarena för bollsporter 

Exempel 1 - resultat 



Påverkat område: parkmark  
Gräsytor med uppvuxna träd, paviljong för parklek och äldre lekplats. 
Marken ägs av Helsingborgs stad 

Exempel 2 - Detaljplan för förskola 



Kompensatonsåtgärder: 
• Återställa parkmark där paviljongen är idag 
• Plantera nya träd 
• Rusta upp gångstigar, belysning,  
     möbler, fotbollsmål, med mera.  

 

Exempel 2 - resultat 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hamnade i högsta värderingsområde samt högsta intrång.  Totalt 1,4 miljoner kronor. 



• Metoden innebär en tydlig process 
 
• De första stegen viktigast – undvika och minimera! 

 
• Utjämna och ersätta är beroende av vem som är markägare 

Sammanfattning  



• Förverkliga grönstrukturprogrammets ambitioner 
• Investera cirka 12 miljoner per år fram till 2021 
• Förbättra, nyanlägga, överbrygga, informera och marknadsföra 
• Dialog med allmänhet och markägare 
• Både tätort och landsbygd 
• Park, natur och stråk 

 
 
 

Ett grönare Helsingborg 
- handlingsprogram för grönstruktur 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Områdesanalyser



Biologisk förbättring 
- anläggning av äng, sandbädd, mulmholk, högstubbe i finpark…  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Högstubbe i slottshagen – kulturparken vid Kärnan! Första gången i Hbg. Ängsanläggning där matjord banats av och frö och pluggplantor såtts in. Sandbädd för steklar.Mulmholk Fjärilsrabatt i stenstaden



Upplevelser och aktiviteter 
- Drömskogen 



Nyanläggning av natur  
- brynplantering på åkermark 



Information 
- naturpunkt geologi, sandmark 



Bedömning av värdena i varje projekt 

FÖRBÄTTRA 
TRYGGHETEN 

ÖKA AREALEN 
GRÖNSTRUKTUR 

ÖKA NÅBARHET TILL 
PLATSEN 

FÖRBÄTTTRA 
TILLGÄNGLIGHETEN 

STÄRKA 
NATURVÄRDENA & 

ÖKA DEN 
BIOLOGISKA 
MÅNFALDEN 

FÖRBÄTTRA KLIMAT, 
LUFT & VATTEN 

MARKNADSFÖRING 
& INFORMATION 

ÖKA 
UPPLEVELSERNA 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En sätt att kolla innan detaljprojektering och även utvärdera vad som blev gjort. Bra både som checklista och utvärdering. Varje rubrik har 4-6 olika underrubriker som sedan läggs ihop. 



• Investering och förbättring sker enklast på befintlig park eller 
naturmark 
 

• Svårare att nyskapa natur eller park  
 

• Rekreativa värden är det som allmänheten främst efterfrågar, de 
andra värdena får vi arbeta för  
 

Sammanfattning   



Egentligen klassisk fysisk 
planering och naturvårdsarbete. 
Men ekosystemtjänstbegreppet 
tvingar oss att inta ett annat 
perspektiv! 
 
 

Vad är skillnaden? 



Tack! 
fredrik.bengtsson@helsingborg.se 
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