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Ekosystemtjänstanalys inom detaljplan för ny skola i 
Norra Hallsås, Lerum 

Inom arbete med detaljplan för ny skola i Norra Hallsås har en ekosystemtjänstanalys 

genomförts inför att detaljplanens granskningsskede. Detta dokument redovisar 

resultat och föreslagna åtgärder. 

Bakgrund 

I Länsstyrelsens samrådsyttrande angavs att 

Exploatering av tätortsnära rekreationsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och motverkar arbetet med 

miljömålen. Kommunen bör ta ett större grepp vad gäller stadens grönområden och de ekosystemtjänster de 

tillhandahåller, och i första hand undvika att förstöra dem och i andra hand kompensera för de värden som förstörs. 

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan för Lerums kommun har en kartläggning av naturvärden, 

friluftslivsvärden och andra ekosystemtjänster gjorts för grönytor i sex av kommunens tätorter. Kommunen kommer 

under 2021/2022 att påbörja arbetet med att ta fram en grönblå plan, som kommer att bli en bra grund för att 

kunna ta ett helhetsgrepp kring tätorternas grönområden och deras ekosystemtjänster. I kommunens 

naturvårdsprogram, beslutat av kommunstyrelsen 2020-12-16, finns riktlinjer för bedömning av hänsyn till 

naturvärden, friluftsvärden och andra ekosystemtjänster. I samband med exploatering ska hänsyn tas till befintliga 

ekosystemtjänster, så att de kan integreras i exploateringsområdet och fortsätta ge nyttor. Kommunen ska också ta 

hänsyn till att återskapa blå och gröna ytor, så att de på naturlig väg kan hjälpa till att skapa goda livsmiljöer. 

Kommunen kommer under 2022 att fortsätta arbetet att integrera ekosystemtjänster i plan- och 

exploateringsprocessen, genom att ta fram riktlinjer för kompensationsåtgärder och grönytefaktor, vilket är 

beslutade åtgärder i åtgärdsplanen i naturvårdsprogrammet. Till dess att riktlinjer är på plats behöver kommunen 

hantera frågorna utifrån förutsättningarna i respektive plan.  

Inför granskningsskedet har kommunen genomfört en ekosystemtjänstanalys genom Boverkets metod ESTER. 

ESTER kan beskrivas som en översiktlig metod och dialogverktyg. Metoden viktar inte olika ekosystemtjänster och är 

inte heller en kvantitativ metod. ESTER skapar en bild av nuläget och hur exploateringen påverkar. Analysen 

genomfördes av en grupp bestående av planhandläggare, plankonsult, naturvårdshandläggare och 

klimatanpassningsstrateg.  

Ekosystemtjänstanalysen redovisar 2 alternativ 

Metoden bygger på ett antal frågor för de olika typerna av ekosystemtjänster (stödjande, reglerande, försörjande 

och kulturella). Frågorna ställs utifrån nuläge och hur planerad exploatering påverkar samt om påverkan kommer 

att kompenseras. Till detta går att göra kommentarer för respektive fråga.  

Efter att alla frågor har besvarats redovisas resultatet i ett diagram. I diagrammet redogörs för hur mycket 

ekosystemtjänster som finns i nuläget, vilket värde det finns kvar efter exploatering och hur mycket bättre 

resultatet blir enligt planerad kompensation.  

Ekosystemtjänstanalysen har genomförts mellan detaljplanens samrådsskede och granskningsskede. 

Ekosystemtjänstanalysen redovisar alternativ 1, samrådsversionen, och sedan redogörs för de ytterligare 

förbättringar som gjort med hänsyn till bevarande av sumpskogsytor. Se planskisser nästa sida där det framgår att 

planförslaget har anpassats för att bevara sumpskogsytor både inom allmän plats och kvartersmark för skola.  

• Alternativ 1 analyserar samrådsversionen av planförslaget.

• Alternativ 2 analyserar granskningsversionen av planförslaget.



Förbättringar enligt granskningsversionen 

Ekosystemtjänstanalysen, ESTER, består utav ett antal frågor där planförslagets påverkan på ekosystemtjänster ska 

bedömas. Metoden möjliggör inte en redovisning av olika grader av negativ eller positiv påverkan. 

Förbättringsåtgärder ger därför inte utslag i diagrammet som summerar analysen, såvida inte den negativa påverkan 

uteblir helt och kan beskrivas som Ingen påverkan eller Positiv påverkan. Därför beskrivs nedan i ord hur många av 

frågorna som påverkas positivt av förbättringsåtgärderna. I många fall blir den negativa påverkan mindre. Därefter 

ges en beskrivning vad förbättringsåtgärderna innebär. (Se sida 4 i dokumentet.) 

Alternativ 2 – granskningsversionen 

• Ljusblå ytor visar bevarade sumpskogsytor. Transparenta ytor visar sumpskogsytor som tas i anspråk och

där kommunen söker dispens om markavvattning.

• Parkeringsplatsen i planens nordvästra del har flyttats och sumpskogsyta bevaras till stor del.

Sumpskogsytan kommer att skyddas genom planbestämmelse i plankartan.

• Skolbyggnaden begränsas och får endast kraga ut över sumpskogsyta i sydöst. Sumpskogsytan inom

kvartersmark för skola kommer att skyddas genom planbestämmelse i plankartan.

Alternativ 1 – samrådsversionen 

Nedan visas samma ytor på samrådsversionen av planförslaget. 

• Parkeringsplatsen tog i anspråk hela sumpskogsytan i nordväst.

• Skolbyggnaden tilläts att placeras på sumpskogsyta i sydöst.



Sammanfattning av resultat, utifrån samrådsversionen 

Då exploateringen innebär att ett skogsområde med lång kontinuitet tas i anspråk för exploatering av en ny F-9 

skola påverkas stödjande ekosystemtjänster, så som biologisk mångfald, ekologiskt samspel, livsmiljöer och 

naturliga kretslopp negativt. Däremot visar resultatet att föreslagna åtgärder för att delvis kompensera påverkan, 

lite förenklat, kan halvera bortfallet av ekosystemtjänster.  

Resultatet är ungefär detsamma för reglerande ekosystemtjänster, som gäller till exempel reglering av lokalklimat, 

skydd mot extremväder, och rening och reglering av vatten. Även här har föreslagna åtgärder för att delvis 

kompensera påverkan en möjlighet att minska påverkan i stor utsträckning.  

Resultatet visar att området inte hyser mycket försörjande ekosystemtjänster, alltså matförsörjning, 

vattenförsörjning, råvaror eller energi. Här föreslås inte heller åtgärder för att minska påverkan. 

Exploateringen syftar till att möjliggöra för en ny skola och idrottshall vilket innebär att möjligheter för lek och 

motion kommer att tillkomma i området. Nya möjligheter för lek och motion gäller både i idrottshall, på anlagda 

idrottsytor utomhus och vid skolgårdens lekutrustning. Det är dock osäkert i vilken utsträckning detta kommer att 

ske med bevarad grönska och natur och samtidigt minskar områdets värde för friluftsliv när skogsmark tas i anspråk 

och stigar försvinner. Med föreslagna åtgärder kan påverkan på ekosystemtjänster för fysisk hälsa, kunskap och 

inspiration samt social interaktiv kompenseras till viss del. Däremot  påverkas mentalt välbefinnande negativt, då 

tysta rogivande miljöer minskar i området. 

1 Resultat av genomförd ekosystemtjänstanalys. OBS! Diagrammet visar inte de förbättringsåtgärder 

som har gjorts i granskningsversionen, vilket beskrivs nedan på sida 4. 

(Diagrammet är lite missvisande gällande pollinering, detta då det nedan under åtgärder finns förslag på att 

pollinering ska tillskapas inom skolans fastighet. Om det verkställs kan alltså ekosystemtjänsten stärkas mot 

nuläget.) 



Förbättringar enligt granskningsversionen 

Stödjande ekosystemtjänster 

Av de 28 frågor som ställs mot stödjande ekosystemtjänster är det 16 frågor som påverkas negativt av 
samrådsförslaget. Av dessa 16 frågor är det 9 frågor som påverkas negativt i en mindre utsträckning av 
granskningsförslaget. Granskningsförslaget innebär alltså en förbättring i 9 av de 16 frågor (56 procent) som
bedöms aktuella av stödjande ekosystemtjänster.  

Biologisk mångfald 

• Genom att sumpskogsyta bevaras påverkas de gröna korridorerna i mindre utsträckning. Intilliggande

sumpskog utanför planområdet och sumpskog inom planområdet bildar även i framtiden en grön

korridor.

• Sumpskogsyta har betydelse för hackspett som är en nyckelart.

• Naturliga vattenflöden behålls i större utsträckning genom att sumpskogsyta bevaras.

Ekologiskt samspel 

• Genom att sumpskogsyta bevaras blir det enklare för arter att förflytta sig i området mellan de olika

sumpskogsytorna i området.

• Ett bevarande av sumpskogsytor innebär en förbättring för fåglar och groddjur som är knutna till

sumpskogen.

Naturliga kretslopp 

• Det bedöms som en större möjlighet att bevara stående död ved inom sumpskogsyta där människor inte

vistas mot annan grönyta.

• Bättre förutsättningar för grundvattenbildning. Genom flytt av parkeringsplats bevaras mark i form av

lerjordar istället för mark i form av urberg.

• Naturliga vattenflöden bevaras i större utsträckning.

Reglerande ekosystemtjänster 

Av de 17 frågor som ställs mot reglerande ekosystemtjänster är det 7 frågor som påverkas negativt av 
samrådsförslaget. Av dessa 7 frågor är det 4 frågor som påverkas negativt i en mindre utsträckning av 
granskningsförslaget. Granskningsförslaget innebär alltså en förbättring i 4 av de 7 frågor (57 procent) som
bedöms aktuella av reglerande ekosystemtjänster.  

Reglering av lokalklimat 

• Sumpskogsytor bevaras i större utsträckning, vilket har betydelse för lokalklimat.

• Mindre påverkan och bättre temperaturutjämning när sumpskogsytor bevaras.

Skydd mot extremväder 

• Sumpskogsytor bevaras i större utsträckning.

• Genom flytt av parkeringsplats bevaras mark i form av lerjordar istället för mark i form av urberg.

Försörjande ekosystemtjänster 

Av de 8 frågor som ställs mot försörjande ekosystemtjänster är det 2 frågor som påverkas negativt av 
samrådsförslaget. Granskningsförslaget innebär inte några förbättringar i frågor gällande försörjande 
ekosystemtjänster. 

Kulturella ekosystemtjänster 

Av de 22 frågor som ställs mot kulturella ekosystemtjänster är det 5 frågor som påverkas negativt av 
samrådsförslaget. Granskningsversionen innebär inte några förbättringar. Det är 7 frågor som påverkas både 
positivt och negativt av samrådsförslaget. Av dessa är det 2 frågor (28 procent) som påverkas positivt i högre
utsträckning av samrådsförslaget. Det finns en fråga som påverkas positivt av planförslaget och denna påverkan 
blir än mer positiv av granskningsförslaget. 

Fysisk hälsa 

• Stigar inom planområdet ansluter till vandringsleder norrut mot Häcksjön. Gata och parkering påverkar

stråket. Granskningsversionen innebär att en större del av stigen tas i anspråk av gata och parkering.



Om kopplingen tydliggörs för gående, hur de ska ta sig över, bedöms granskningsförslaget kunna innebära 

en förbättring. Detta får utredas i det vidare arbetet. 

Kunskap och inspiration 

• Ett bevarande av sumpskog inom skolgården bedöms positivt för naturpedagogik.

• Granskningsförslaget innebär en förbättring av ytor för pedagogisk verksamhet.

Social interaktion 

• Ett bevarande av sumpskogsytor inom planområdet skapar bättre möjligheter till naturbaserad lek. Vatten

bedöms positivt för naturbaserad lek.

Sammantaget bedöms justeringar i granskningsförslaget med hänsyn till sumpskogar innebära en stor förbättring 

för ekosystemtjänsterna i området.  

Föreslagna åtgärder 

Nedan listas föreslagna åtgärder för att kompensera många av de ekosystemtjänster som påverkas av 

detaljplaneförslaget. 

Åtgärd 1 - Skötselplan Norra Hallsås 

➢ Skötselplanen ska uppdateras med aktuellt planområde och planlagd naturmark. Syftet är att höja och

säkerställa förutsättningar för biologisk mångfald inom området. Detta innefattar även att säkra

rekreationsvärde inom området. Död ved ska bevaras och tillskapas inom allmän naturmark inom

planområdet.

➢ Skötselplanen ska även innefatta åtgärder för damm som finns norr om planområdet.

En uppdatering av skötselplanen enligt ovan har betydelse för de stödjande ekosystemtjänsterna biologisk 

mångfald, livsmiljöer, naturliga kretslopp.  

Illustration: Boverket 

➢ Skyltar inom allmän naturmark i planområdets södra del kan bidra till att underlätta orientering för

allmänheten mot Häcksjön eller andra vandringsleder norr om planområdet.

Detta har betydelse för kulturell ekosystemtjänst för fysisk hälsa.  

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

I detaljplanens genomförandebeskrivning anges att kommunens skötselplan för Norra Hallsås ska uppdateras enligt 

ovan vid antagande av detaljplan. Kommunen ansvarar för detta. 



Åtgärd 2 - Skyddsåtgärder groddjur 

➢ Naturvårdsakkunnig ska medverka vid planering och utförande av föreslagen groddjursdamm och

vandringsväg.

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänsten ekologiskt samspel. 

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande

I detaljplanens plankarta och planbeskrivning framgår vilka skyddsåtgärder för groddjur som planeras. I 

detaljplanens genomförandebeskrivning anges att kommunen ansvarar anläggande av damm före markarbeten i 

området. I genomförandebeskrivningen anges också att naturvårdssakkunnig ska medverka i detta arbete. 

Åtgärd 3 - Utformning av föreslagna åtgärder för dagvatten och skyfall 

➢ Naturliga vattendrag inom området kommer att påverkas. Nya avrinningsvägar och diken kommer att 

föreslås i dagvattenutredning och skyfallsutredning, i kombination med andra lösningar.

➢ Utformning av öppna diken, så som val av växtmaterial och en meandrande form, bör eftersträvas vid

utformningen av föreslagna åtgärder inom dagvattenutredning och skyfallsutredning.

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänsten biologisk mångfald och reglerande ekosystemtjänsten 

erosionsskydd. 

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

Dagvattenutredning och skyfallsutredning anger vilken volym vatten som behöver tas om hand inom planområdet 

och ger även förslag till hur det kan göras. I planbeskrivningen anges att val av växtmaterial och en meandrande 

form av diken är värdefullt att beakta vid utformning av fördröjningsåtgärder i kombination med skolgården. 

Utformning av föreslagna åtgärder enligt ovan blir en fråga vid projektering av skolans fastighet och skolgård. Det är 

kommunen som ansvarar för projektering och byggnation av skolan. 

Åtgärd 4 - Detaljplanens utformning och fördelning av allmän plats eller kvartersmark 

➢ En yta med allmän naturmark mot bostäder i väst bör säkerställas i detaljplanen. Detta kan ha inverkan på

det hur buller upplevs.

➢ Detaljplanen säkerställer ett stråk och möjligheten till motion för allmänheten söder-nordöst samt stigar i 

norra delen av området.

➢ Detaljplanens planerade idrottshall stärker fysisk hälsa/idrottsverksamheter i området.



➢ En del av planerade stråk blir per definition tillgängliga och med dessa går det att angöra natur och

skolgård samt idrottshall.

Ovanstående har betydelse för reglerande ekosystemtjänsten reglering av buller och kulturell ekosystemtjänsten 

fysisk hälsa. 

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

Detaljplanens syftar till att möjliggöra för en skola och en idrottshall. I trafikutredning för detaljplanen ingår att 

säkerställa tillgänglig lutning fram till skolan från vägar norr om planområdet, för både gata och gång- och 

cykelbana. Plankartan säkerställer allmän naturmark mot bostäder i väst samt stråk söder-nordöst samt stigar i 

norra delen av planområdet. 

Åtgärd 5 – Inbjudande för allmänheten när skolan är stängd 

➢ Utformning av skolgård behöver utformas så att allmänhet känner sig inbjudna kvällar och helger. Detta

kan handla om utformning av entréer till området eller huruvida stängsel används.

Detta berör kulturella ekosystemtjänster som fysisk hälsa, kunskap och inspiration och social interaktion. 

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

Under framtagande av social konsekvensanalys inom detaljplanearbetet har det framgått att kommunen ser positivt 

på att allmänheten kan nyttja lek- och motionsytor när skolan är stängd. Under arbetet har det också framkommit 

att hela skolgården eller fastigheten inte är tänkt att stängslas in, så som vid förskolor.  



Skolans fastighet 

Ekosystemtjänstanalysen visar att det är viktigt hur skolans fastighet kommer att utformas och 

på vilket sätt tjänster kan bevaras, återskapas eller tillskapas. Detta eftersom detaljplanen 

innebär att en skola ska anläggas inom ett skogsområde som både har betydelse för stödjande, 

reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Nedanstående åtgärder handlar specifikt om 

utformningen av skolans fastighet, vilket får hanteras både i detaljplaneskede och 

program/projekteringsskede. 

Åtgärd 6 - Skolgårdens utformning, vid detaljplaneskede 

➢ Naturvårdsakkunnig bör vara delaktig i diskussioner om skolans anpassning till platsen. Detta kan göras

genom att naturvårdssakkunnig är delaktig i arbetet inför framtagande av förslag till situationsplan.

o Detta bedöms viktigt eftersom det finns en målsättning om att utforma skola och skolgård med

delvis bevarad natur. Detta ha betydelse för naturens rekreativa- och klimatfunktioner som till

exempel beskuggning, undvika slitage, verka för biologisk mångfald, minska andel hårdgjord yta

vilket har betydelse för såväl infiltrering av dagvatten och biologisk mångfald.

o Hur kvartersmarken möter rådande terräng och höjdläge inom allmän naturmark behöver

studeras.

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänster naturliga kretslopp och jordmånsbildning. Även reglande 

ekosystemtjänst för reglering av lokalklimat. Och kulturella ekosystemtjänster fysisk hälsa, kunskap och inspiration 

samt kulturarv och identitet.  

Illustration: Boverket 

➢ Utformning av öppna diken, så som växtmaterial och meandrande sträckning är

önskvärt i den kommande projekteringen av dagvatten och skyfalls lösningar. Detta kan beskrivas i

planbeskrivningen. 

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänst biologisk mångfald och livsmiljöer, reglerande 

ekosystemtjänsterna erosionsskydd och rening och reglering av vatten, och kulturell ekosystemtjänsten kunskap 

och inspiration. 

Illustration: Boverket 

➢ Utformning av skolgården där natur/terräng bevaras och lek integreras. Genom plankartan kan särskilda

ytor identifieras och säkerställas och i planbeskrivningen kan målsättningen att integrera skolgårdsmiljön i

natur beskrivas. 

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänster som biologisk mångfald och livsmiljöer, reglerande 

ekosystemtjänster som reglering av lokalklimat, skydd mot extremväder och kulturella ekosystemtjänster som fysisk 

hälsa, mentalt välbefinnande och kulturarv och identitet. 



Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

Naturvårdssakkunnig bjuds in till möte som handlar om utformning och gestaltning av skolan, tillsammans med 

arkitekter och landskapsarkitekt. Naturvårdssakkunnig och landskapsarkitekt får också möjlighet att samordna sig 

separat. På detta sätt fångas frågor upp i arbetet med utformning av detaljplaneförslaget. 

I planbeskrivning anges att val av växtmaterial och en meandrande form vid utformning av diken bör beaktas. (Detta 

ingår också i åtgärd 6 – utformning vid projektering.) 

Skolans fastighet påverkar i stor utsträckning av hantering av dagvatten och skyfall. I plankartan regleras ytor inom 

skolans fastighet som inte får sprängas och där vegetation ej får tas ner om trädet inte är sjukt eller utgör fara. 

(Detta ingår också i åtgärd 6 – utformning vid projektering.) 

Åtgärd 7 - Skolgårdens utformning och framtagande av gestaltningsprogram, vid 
projektets programskede 

➢ Vid projektering av skolgårdens utformning bör naturvårdsakkunnig, landskapsarkitekt och

trädgårdsingenjör och klimatanpassningsstrateg bjudas in för att hantera frågor som till exempel berör 

återplantering, vilka växtarter som är lämpliga, hur död ved kan integreras i skolgårdsmiljön, hur man kan

tänka kring utsatt vegetation vid fastighetsgränser. Med nämnda kompetenser kan det vara möjligt att

bidra till livsmiljöer för pollinatörer, blommande vegetation och boplatser för fåglar.

Detta har betydelse för stödjande ekosystemtjänst naturliga kretslopp, jordmånsbildning. Även reglande 

ekosystemtjänster för reglering av lokalklimat och pollinering. Och kulturella ekosystemtjänster fysisk hälsa samt 

kunskap och inspiration. 

Illustration: Boverket 

➢ Utformning av öppna diken, så som växtmaterial och meandrande sträckning önskvärt i den kommande

projekteringen av dagvatten och skyfalls lösningar. (Ovan nämnda kompetenser är viktigt även för detta.)

Detta har betydelse för reglerande ekosystemtjänst erosionsskydd, stödjande ekosystemtjänst biologisk mångfald 

och kulturell ekosystemtjänsten kunskap och inspiration. 

Illustration: Boverket 

➢ Detaljplanens planerade idrottshall stärker fysisk hälsa och möjligheten för idrottsverksamheter i

området. Detta i kombination med ett utegym eller andra motionsytor skulle kunna skapa synergieffekt, 

där idrottsverksamheter och skolverksamhet kan få mervärden. Att integrera lek- och motionsytor i

grönska och natur har positiv påverkan.

Detta berör kulturell ekosystemtjänst för fysisk hälsa och social interaktion. 



Illustration: Boverket 

➢ Vid utformning av skolgård är det av stort värde att bevara uppvuxna träd för att skolelever ska kunna

leka och klättra i träd. Vid skolgårdens utformning kan också ekosystemtjänster som saknas i området

tillskapas, så som ängsblommor eller andra livsmiljöer för pollinatörer.

Detta har betydelse för reglerande ekosystemtjänst pollinering, kulturell ekosystemtjänst fysisk hälsa, kunskap och 

inspiration samt kulturarv och identitet. 

Illustration: Boverket 

Ansvar/genomförande 

Vid program-/projekteringsskede av skolan finns det stora möjligheter att med rätt kompetens och målsättning 

både bevara, återskapa och tillskapa ekosystemtjänster. Det är kommunen som ansvarar för både projektering och 

byggnation av den nya skolan. Kommunikationen mellan inblandade aktörer inom planering och projektering är 

viktig för att fånga upp frågorna. Från detaljplaneskedet finns vissa övergripande ställningstaganden och 

beskrivningar i planhandlingar och utredningar. Men det är först inom program/projekteringsskedet som många av 

frågorna blir möjliga att styra.  

För att utformningen av skolgården och föreslagna avrinningsvägar/diken ska kunna dra nytta av naturens tjänster 

och skapa de mervärden som anges ovan för en långsiktigt hållbar markanvändning behöver kommunen bjuda in 

ovan nämnda kompetenser. 
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