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Sammanfattning

Projektet ”Ekosystemtjänstanalys för planprogam Lilljansberget i Umeå kommun” syftade till att iden-

tifiera, kartlägga och värdera de ekosystemtjänster som påverkas vid etablerandet av ett nytt bostads-

område vid Lilljansberget i centrala Umeå. För att på bästa sätt ta hänsyn till och minimera negativa 

effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster syftade projektet också till att ge rekommenda-

tioner kring hur skadelindringshierarkin kan tillämpas i planprocessen. Studien använde ett värderings-

ramverk som länkar förändringar i ekosystemens funktioner och processer till förändringar i ekosystem-

tjänster, och slutligen till förändringar i nyttor. 

Ekosystemtjänsterna som bedömdes påverkas av exploateringen bidrar till sex ekonomiska nyttor 

som värderingen fokuserade på. De nyttor som identifierades och bedömdes påverkas av projektet var 

rekreationsaktiviteter kopplade till naturupplevelser och motion, orienteringsmöjligheter, mountainbike-

cykling samt utbildningsmöjligheter och dagvattenhantering och översvämningsreglering. Förutom detta 

bedömdes flera viktiga tjänster kopplade till områdets funktion som grön korridor påverkas negativt. 

Osäkerheterna bedömdes vara för stora för att genomföra monetära värderingar med värdeöverfö-

ringsmetoden. Därför genomfördes värderingen av de identifierade nyttorna genom kvalitativa och/

eller kvantitativa värderingsmetoder. Resultaten visade att rekreationsmöjligheterna kopplade till na-

turupplevelser och motion kommer att påverkas negativt, men att skadelindrande åtgärder kan bevara 

delar av värdet. Då en stor del av ytan som använts för orientering och mountainbikecykling tas i anspråk 

kommer möjligheterna för dessa aktiviteter att helt försvinna i området. Studien visade också att eko-

systemtjänster som möjliggjort utbildning för kurser vid SLU kraftigt påverkas, vilket inneburit merkost-

nader i termer av bla. omlokalisering av kurserna och därmed ökad tidsåtgång. 

För varje identifierad nytta presenterade vi skadelindrande åtgärder. Dessa innehöll bl.a. möjligheter 

att bevara vissa nyckelområden för att utnyttja vattenreglerande tjänster från markerna för att hantera 

dagvatten och därmed minska översvämningsrisker. Vi presenterade också kompensationsåtgärder för 

att uppväga för negativa effekter på biologisk mångfald samt möjligheter att skapa en nettoökning av 

värdet för mountainbikecykling. 

Slutsatserna från projektet visar att analyser av vilka ekosystemtjänster och nyttor som påverkas av 

exploateringen möjliggör att negativa effekter på biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 

i stor utsträckning kan förhindras om skadelindringshierarkin tillämpas på ett tillfredsställande sätt. 

Ytterligare en slutsats från arbetet var att små miljöpåverkande effekter vid enskilda projekt kan vara 

svåra att mäta, men ge en betydande effekt tillsammans med andra exploateringsprojekt. För att han-

tera detta bör ett helhetsperspektiv för ekosystemtjänster i kommunen eller regionen , snarare än ett 

fall till fall-perspektiv, anammas. 
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11 Inledning

1.1 Bakgrund
Umeå kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och planerar för en befolkningsökning 

från dagens 120 000 upp till  200 000 fram till 2050. Detta innebär att Umeå stad måste expandera, 

med följder att mark måste exploateras för att bygga nya bostäder, skolor, företagslokaler och infra-

struktur. För att uppnå en hållbar stadsutveckling har Umeå kommun tagit fram ett antal utvecklings-

strategier (Umeå kommun, 2011). En viktig utgångspunkt är den täta staden där Umeås tillväxt samlas 

så långt det är möjligt inom cykelavstånd, dvs. 5 km till stadskärnan eller universitetsområdet. En tät 

och samtidigt hållbar stadsutveckling ställer dock höga krav på att nyttja och utveckla de ekosystem-

tjänster som stadens grönstruktur tillhandahåller.

På Lilljansberget i Umeå stads östra del kommer skogsmark att exploateras för ett nytt bostadsområde 

med bl.a. företagslokaler, universitetslokaler, en skola och bostäder. En stor utmaning för kommunen är 

att förtäta staden samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunen inte påverkas 

negativt. Då ekosystemtjänster sällan prissätts 

eller uttryckligen värderas antas ofta att värdet 

av dessa tjänster är noll, vilket innebär att biolo-

gisk mångfald och ekosystemtjänster fortsätter 

att utarmas till förmån för olika exploaterings-

projekt. En analys av vilka ekosystemtjänster 

som naturmiljöerna på Lilljansberget bidrar med 

utgör en viktig del av planprocessen då värdet 

av tjänsterna synliggörs. Detta möjliggör att ef-

fektiva beslut om vilka områden som bör bevaras 

och vilka som  ska exploateras kan tas. En sådan analys innebär också att värdet av ett grönområde 

kan vägas mot värdet av exploatering för nya bostäder, vägar, skolor och företagslokaler. Även om 

ekosystemtjänsterna inte värderas monetärt bidrar en ekosystemtjänstanalys med ett bättre underlag 

för beslutsfattare då analysen explicit belyser värden av ekosystemtjänster som tidigare inte specifikt 

synliggjorts. Analysen kan därför bistå i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling.

Projektet Ekosystemtjänstanalys av Lilljansberget har initierats av Akademiska hus och Umeå kommun 

och kommer att ge värdefull information om värdet av ekosystemtjänsterna i det analyserade området. 

Projektet bidrar dessutom till utveckling av arbetetsmetoder för identifiering, kartläggning och vär-

dering av ekosystemtjänster i planprocesser för kommuner. Analysen fokuserar på att visualisera och 

kvantifiera ekonomiska värden från ekosystemtjänsterna i området, där dessa kan beskrivas i monetära 

eller icke-monetära termer (se sid 15, Vad är ekonomisk värdering)

Ett viktigt mål med analysen är också att tillhandahålla ett bra planeringsunderlag och rekommen-

dationer för hur den s.k. skadelindringshierarkin kan tillämpas i arbetet med planprocessen, dvs. hur 

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster definieras enligt The Eco-
nomics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB, 
2010) som ekosystemens direkta eller indi-
rekta bidrag till människors välfärd.
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1
eventuella negativa miljöeffekter av exploateringen kan undvikas, minimeras, restaureras eller kompen-

seras för att sikta på ”ingen nettoförlust” av biologisk mångfald och väl avvägda beslut kring ekosys-

temtjänster. Sådana rekommendationer kräver information om värdet från ekosystemtjänsterna så att 

beslutsfattare kan ta kloka beslut kring hur mycket resurser som kan läggas på att undvika, minimera 

eller kompensera. Kompensationsåtgärder har blivit allt vanligare i Sverige under de senaste åren (NVV, 

2015) där skador på miljön och värdet av detta (debet) vägs mot kompensationen som skapar en ad-

ditionell miljönytta i termer av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster (kredit).

1.2 Syfte
Syftet med detta projekt är att besvara följande frågeställningar:

•	 Vilka ekosystemtjänster och nyttor bidrar naturmiljöerna på Lilljansberget med?

•	 Vilka ekosystemtjänster och nyttor kommer att påverkas av byggprojektet på Lilljansberget?

•	 Hur påverkas värdet av ekosystemtjänsterna och de nyttor de bidrar till när området exploateras? 

•	 Hur kan skadelindringshierarkin integreras och tillämpas i planprocessen för Lilljansberget i syfte 

att undvika, minimera, restaurera eller kompensera för negativa effekter på biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster?

•	 Vilka lärdomar kan dras från projektet när det gäller att använda ekosystemtjänstanalyser i plan-

processen?

1.3 Litteraturöversikt
Det har under de senaste decennierna genomförts tusentals värderingsstudier av de ekosystemtjänster 

och nyttor som olika miljöer genererar. Exempelvis har studier värderat öppna ytor (Geoghegan 2002), 

Ekosystemtjänstanalys

Konceptet med ekosystemtjänster, dvs. ekosystemens direkta eller indirekta bidrag till människors välfärd, 
har använts som analysverktyg inom akademin sedan 1980-talet, men det är först under senare år, främst 
som ett resultat av publikationerna av Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) och The Econo-
mics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB, 2010) som den praktiska tillämpningen av konceptet utanför 
akademien tagit fart. I Sverige presenterades under 2015 Guide för värdering av ekosystemtjänster (NVV, 
2015) som ett led i att inspirera och vägleda kommuner och företag att genomföra ekosystemtjänstanaly-
ser. Ekosystemtjänster är per definition ett antropocentriskt koncept, vilket innebär att det är människors 
uppfattningar om, och beroende av, miljön som styr hur dess funktioner och tjänster värderas i relation till 
andra samhälleliga intressen.

Arbetet med ekosystemtjänster, har under de senaste åren tagit ett stort steg framåt. Under 2012 beslu-
tade Sveriges regering om ett etappmål som innebär att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt (SOU 2013:68). Ett av de 
områden där ansatsen bör tillämpas är vid kompensationsåtgärder, där värdering av miljöskador möjlig-
gör bedömningar av hur stor restaurering eller kompensation som krävs för att värdet av miljön inte ska 
minska (SOU 2013:68, Ekol. Komp. Nordiska Ministerrådet 2015).
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1buller (VTI 2015), stadsnära skogar (Sander & 

Haight 2012), översvämningsskydd från skogar 

och våtmarker (Ziemba et al. 2014), produk-

tion av vilt och fisk (Paulrud & Laitila 2013) och 

möjligheter att cykla mountainbike (Bakthiari 

2014)). När det gäller studier som praktiskt utfört 

ekosystemtjänstanalyser i syfte att bistå med 

information till planprocesser (inom exempelvis 

kommunal verksamhet) har emellertid endast 

ett fåtal studier genomförts.

En av de mest omfattande studierna är ”C/O 

City” som publicerades under 2014 . Denna 

studie analyseradesoch värderade inte något 

specifikt område, utan fokuserade istället på 

att arbeta fram metoder och arbetssätt för hur 

kommuner kan arbeta med ekosystemtjänster 

genom integration av sådana analyser i planpro-

cessen. Nacka kommun (2015) däremot, genom-

förde en översiktlig fallstudie där reglerande 

och kulturella ekosystemtjänster kartlades och 

bedömdes med hjälp av s.k. ekosystemtjänstpo-

äng. I studien analyserades framför allt rumsliga 

data med hjälp av geografiska informationssys-

tem (GIS). Dessutom anordnades workshops där 

intressenter, experter och andra relevanta aktörer 

inbjöds att delta för att identifiera relevanta ekosystemtjänster. Förutom dessa projekt har översiktliga 

kartläggningar av ekosystemtjänster genomförts av bland annat kommunerna Järfälla, Norrköping, 

Stockholm och Malmö.

Skadelindringshierarkin

Skadelindringshierarkin innebär att eventuell 
påverkan på biologisk mångfald och eko-
systemtjänster först och främst ska försöka 
undvikas, minimeras eller återskapas/res-
taureras. Om detta inte är möjligt så kan och 
bör den påverkan som uppstår kompenseras. 
Målet är att exploatering inte ska generera 
en nettoförlust av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (NCM, 2015).

Ekvivalensanalys

För att genomföra korrekta kompensations-
åtgärder krävs beräkningar av värdet på den 
skada som sker på biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (debet) samt beräkningar 
på den skapade nytta som kompensationen 
bidrar med (kredit). Om krediten fullständigt 
uppväger debeten så har ingen nettoförlust 
av biologisk mångfald eller ekosystemtjäns-
ter skapats. I denna rapport genomförs inte 
en detaljerad ekvivalensanalys men analysen 
baseras på den bakomliggande teorin.
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11.4 Arbetsplan

Steg Aktion

Steg 1 Beskriva förutsättningar

Analysera Lilljansbergets nuläge med avseende på befintliga biotoper och de ekosystem-
tjänster de producerar

Steg 2 Kartlägga ekosystemtjänster samt byggprojektets påverkan på dessa

Identifiera påverkan på ekosystemtjänster genom att koppla förändringar i ekosystemen till 
förändringar i förmåga att generera tjänster.

Steg 3 Identifiera metoder för att mäta effekt på välfärd

Koppla förändringarna i ekosystemtjänster till ekonomiska nyttor och hitta relevanta värde-
ringsmetoder så att dubbelräkning undviks.

Beskriva värdet av förändringen av ekosystemtjänsterna genom kvalitativ, kvantitativa, semi-
kvantitativa eller monetära metoder.

Steg 4 Rekommendera

Ge förslag på hur skadelindringshierarkin kan användas för att undvika negativa effekter.

Diskutera arbetssättet och ge förslag på hur liknande projekt kan utföras i framtiden.

 

1.5 Avgränsning

Fördjupad översiktsplan

2013 antogs en fördjupad översiktsplan för universitetsstaden med syfte att skapa en stadsdel för 

boende, utbildning, forskning, sjukvård samt universitetsnära företagsutveckling.  Området ska förtätas 

med nya byggnader för universitetets behov, företag, bostäder och service för att uppnå en tätare och 

mer attraktiv stadsmiljö. 

Området vid Lilljansberget är utpekat som område för stadsbebyggelse med blandat innehåll och med 

tydlig kvartersstruktur. Ytor i anslutning till Campus Arena är avsedda för bebyggelse och andra anlägg-

ningar med koppling till sport och friskvård. Ett sammanhängande gatunät eftersträvas i området och 

delar av den nuvarande bilvägen Lilljansvägen kan på sikt ersättas av en gång- och cykelbana.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska grönstrukturen för universitetsstaden tillgodose både sociala 

och ekologiska funktioner. Själva grönstrukturkartan i planen illustrerar ett minimibehov av park- och 

gröna miljöer och visar på viktiga stråk och grönytor. Vid framtagning av nya detaljplaner bör hänsyn 

tas till behovet av gröna miljöer för att tillgodose både sociala och ekologiska värden (Umeå kommun, 

2013).
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1Den gröna korridoren mellan Stadsliden och Nydala nämns i fördjupningen som viktiga gröna stråk och 

och anses vara en av Umeås mest betydelsefulla ekologiska spridningskorridor. Den gröna korridoren 

har även värden som rekreationsområde. Ett annat viktigt grönt stråk är området längs Sandbäcken 

mellan Universitetsdammen och Mariehemsängarna. Dammarna och bäckmiljön i området är viktiga 

potentiella fördröjningsytor för dagvatten.

Planprogrammet

Planprogrammet för Lilljansberget ska på ett övergripande sätt utreda och avväga värden av grönstruk-

turen, infrastruktur och bebyggelseområden inom programområdet och hitta de bästa planlösningarna 

för en hållbar stadsdelsutveckling. Planprogrammet görs med syfte att klargöra övergripande fråge-

ställningar i planeringen av den fysiska miljön kring Lilljansberget och del av campusområdet i Umeå. 

Programmet ska även belysa konsekvenser för omgivningen och påverkan på miljön. I det här skedet 

ska ekosystemtjänstanalysen vara ett viktigt planeringsunderlag för att på bästa sätt kunna ta hänsyn 

till och bevara områdets viktiga ekosystemtjänster. Planprogrammet kommer vara ett styrande doku-

ment för framtida detaljplaner inom området.

Ett planprogram ska ange förutsättningarna för planarbetet samt uttrycka utgångspunkter, kom-

munens vilja, mål och avsikter med en detaljplan. Programmet ska ange planområdets avgränsning, 

planens syfte, vilka viktiga frågor planen ska lösa, tidplan mm men inte några färdiga förslag.  Planpro-

grammet blir ett viktigt styrdokument för framtida detaljplaner inom området. 
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22 Genomförande

I detta kapitel beskrivs genomförandeprocessen med avseende på utredningsområdet, arbets-

gång, identifiering av ekosystemtjänster samt kopplingen mellan ekosystemens funktioner, 

tjänster och nyttor. 

2.1 Beskrivning av utredningsområdet
Lilljansberget är ett av Umeå stads större naturområden och är beläget i stadens östra del, strax 

nordost om universitetsområdet och sport- och motionsanläggningen IKSU (Figur 1). Området som 

analysen fokuserar på (planområdet) täcker ca 67 ha och innefattar, förutom den centrala delen av 

Lilljansberget, även bostadsområdet Lyan och ett mindre obebyggt område norr därom, Framtidssko-

gen som är belägen direkt norr om Sveriges Lantbruksuniversitet samt skogsområdet nordost om IKSU. 

Angränsande områden utgörs av öppen mark, bostadsbebyggelse samt E4an. Lilljansberget, som hu-

vudsakligen sluttar mot väst, ligger delvis inom Sandbäckens avrinningsområde som passerar genom 

områdets norra del. Den östra och nordligaste delen av planområdet genomkorsas av Lilljansvägen.

Lilljansberget erbjuder en variation av naturmiljöer, med ett mindre vattendrag, hällmarkstallskog, äldre 

granskog och unga lövskogar samt våtmark med myrvegetation (Figur 2, 3). Sett i ett regionalt perspek-

tiv så har området tämligen ordinära naturvärden (Enetjärn Natur 2015). Ändå utgör området en viktig 

komponent i Umeå stads gröna infrastruktur, dvs. det nätverk av natur som möjliggör förflyttning och 

spridning av olika djur och växter inom och genom staden. Området genomkorsas av en mängd stigar 

som används av allmänheten för olika former av rekreationssyften. 

I planområdet för Lilljansberget ingår även delar av Umeå universitetscampus och i områdets södra 

del har en sportarena redan uppförts. Strax norr och söder om sportarenan uppförs inom ett område 

som täcker ca 5,7 ha, studentbostäder, en förskola och en gymnasieskola. Här byggs också en ny 

vägförbindelse (Glaciärgatan) mellan campusområdet och Nydalahöjd. I den nordvästra delen upp-

fördes bostadsområdet Lyan under 2005-06. Den nya bostadsbebyggelsen på Lilljansberget innebär 

att bostäder för ca 2500 personer uppförs (Planprogram 2015). Ytan som är tänkt att tas i anspråk för 

den nya bostadsbebyggelsen utgör drygt en sjättedel (ca 14,7 ha) av planområdet. De naturmiljöer som 

berörs är framför allt barrblandskog, tallskog samt hällmarkstallskog (Figur 3).

I områdets närhet vistas ett stort antal människor dagligen, både boende, studenter, förskolebarn och 

personer från närliggande arbetsplatser. På universitetet som ligger inom 500 m  från området finns ca 

14 000 campusstudenter och ca 4000 anställda (Pers. komm. Robert Axebro, Umeå Universitet), och 

i närområdet finns dessutom ett stort antal bostäder, främst hyresrättslägenheter men också bostads-

rättslägenheter och villor. Uppskattningsvis bor redan idag ca 5000 personer inom en radie på 500 m 
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2från planområdet, och det nya bostadsområdet på Lilljansberget innebär att befolkningen i området 

kommer att öka med ca 2500 personer. 

0 0,25 km
ÜKommande detaljplanering

Beslutade detaljplaner

Planområde

Avgränsning för planprogram
Grön korridor

L Y A N

S L U

I K S U

Framtidsskogen

1 Översikt Lilljansberget med planområdets utbredning samt utbredning av planerad och pågående bebyggelse. Den gröna pilen 
illustrerar den gröna korridor som utgör en del av Umeå stads gröna infrastruktur och som förbinder Nydalaområdet i öster med 
Mariehemsängarna och Stadsliden i norr respektive nordväst. Skogsområdet strax norr om Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
benämns i denna rapport Framtidsskogen.
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2.2 Arbetsgång
Projektet inleddes med ett uppstartsmöte med den arbetsgrupp, bestående av representanter från 

Umeå kommun, Akademiska Hus, och Enetjärn Natur, som arbetat med projektet. Umeå kommun hade 

i ett förarbete analyserat ett antal för området relevanta funktioner och ekosystemtjänster som be-

dömts vara intressanta för djupare analys. Baserat på detta identifierades en bruttolista på ekologiska 

2 Naturen på Lilljansberget är av varierande karaktär. Här finns hällmarkstallskog (öv), granskog (öh) och lövdominerade skog 
(nv). Här finns också gott om naturvärdesträd såsom äldre tallar (nh). 
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funktioner och ekosystemtjänster som bedömts vara extra viktiga att beakta i planprogrammet för 

Lilljansberget. Dessa var rekreationsvärden, värden som genereras av områdets funktion som ekologisk 

spridningskorridor, dagvattenfördröjning och rening, pedagogiska värden samt eventuella värden för 

erosionsskydd. Vid uppstartsmötet arbetades också en lista på experter och intressenter fram, som un-

der projektets gång kontaktades för att få inspel och tankar kring relevanta ekosystemtjänster i områ-

det. Arbetsgången följde och inspirerades sedan av de rekommendationer och riktlinjer som föreslås av 

TEEB (2010), Defra (2007), Naturvårdsverket (2015) och C/O City (2014). Utöver arbetsgruppen ingick 

även 2-3 forskare vid SLU i projektet som en referensgrupp för att få värdefull input kring metodik och 

sakfrågor.

2.3 Identifiering av ekosystemtjänster 
Identifieringen och kartläggningen av de ekosystemtjänster som naturen på Lilljansberget skapar 

genomfördes i två delmoment, först genom en områdesanalys för att analysera marktyperna och 

ekosystemen i området och sedan genom riktade intervjuer till potentiella nyttjare av området för att få 

information om hur området används. 

Biotopkarta Lilljansskogen

Teckenförklaring
Biotop

111 Hällmarkstallskog

131 Tallskog, torr-frisk

132 Granskog, torr-frisk

133 Barr/Barrblandskog, torr-frisk

134 Blandskog (barr/löv), torr-frisk

135 Lövskog, torr-frisk

143 Barr/Barrblandskog, fuktig-våt

 144 Blandskog (barr/löv), fuktig-våt

145 Lövskog, fuktig-våt

215 Tomtmark - ej Lummig utan frukt- och bär

216 Gräsyta/gräsmatta

221 Hällmark

223 Grus-sandmark

232 Gräsmark, frisk

234 Gräsmark, fuktig-våt

241 Rished, torr-frisk

305 blandbuskmark

306 lövbuskmark

431 Tallskogsmyr

511 Vattenområde (sjö), öppet

512 Vattenområde (sjö), vegetationsklätt

531 Rinnande vatten, öppet

532 Rinnande vatten, vegetationsklätt

611 Bebyggd mark

621 Hårdgjord mark inkl vägar

701 Övrig mark med avlägsnad vegetation

702 Ruderatmark, mellan 216 och 701

Avgransning 

¯

0 500 1 000250 Meter

3 Biotopkartering av Lilljansberget och dess närområde Ursprung: SLU, Umeå.
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2Bakgrundsmaterial

I områdesanalysen inhämtades information om mark- och naturtyp från en biotopkartering(Figur 3), en 

naturvärdesinventering (Enetjärn Natur 2015), en dagvattenutredning som analyserade vattenavrinning 

och infiltration (Sweco 2013), det planerade bebyggelseområdets utformning (Umeå kommun, 2015) 

samt den fördjupade översiktsplanen för utredningsområdet (Umeå kommun, 2013).

Områdesanalysen syftade till att ge information om vilka ekosystemtjänster som naturen i planområ-

det genererar i nuläget, och som uppfyller kriterierna: 

•	 Har signifikant ekonomisk betydelse, och/eller

•	 Är viktiga för andra ekosystemtjänster

Vid identifieringen av dessa användes generella bruttolistor över ekosystemtjänster (TEEB 2010 och 

MEA, 2005), men också en lista specifikt över ekosystemtjänster kopplade till skogsmark (IVL 2014). 

För att inte låsa sig till att endast analysera tidigare listade ekosystemtjänster användes också en mer 

öppen metod utan färdigställda listor, där alla nyttor som genereras av ekosystemen i området listades, 

och på så sätt möjliggjordes identifiering av mer lokalt specifika ekosystemtjänster. 

De riktade intervjuerna med kontaktpersoner för de olika verksamheter och intressegrupper som kan 

påverkas av exploateringen utformades som djupintervjuer via personliga möten eller telefonsamtal. 

Intervjupersonerna valdes ut subjektivt för att få så stor spridning med avseende på nyttjande som 

möjligt. 

Intervjupersonerna fick först en övergripande beskrivning av projektet samt möjlighet att studera två 

kartor som visar grönområdesutbredningen före respektive efter planerad exploatering (se bilaga 1). 

Dessutom informerades personerna om exploateringens miljömässiga konsekvenser. Därefter ställdes 

öppna frågor inriktade på att få reda på deras syn kring vilka nyttor som Lilljansberget genererar idag, 

potentiella nyttor området kan generera i framtiden, i vilken omfattning området nyttjas rekreativt, vilka 

miljöattribut som präglar området, samt om och i så fall hur Lilljansberget skiljer sig mot andra områ-

den. Intervjuerna utfördes för att få nödvändig information kring lokalt nyttjande samt information kring 

nyttjarnas preferenser.

En avgörande faktor för analysen av ekosystemtjänsterna och hur de förändras vid exploateringen är 

bedömningen av vilken utgångsnivå (baseline) som definieras, dvs. vilken nivå av ekosystemtjänster 

som genereras i nuläget. Då värderingar av ekosystemtjänster fokuserar på hur värdet av tjänsterna 

förändras vid ett ingrepp i miljön, påverkas detta på ett avgörande sätt av den definierade utgångsni-

vån. Vid Lilljansberget påverkas alltså analysen av om man utgår från hur området ser ut nu, och inte 

tar in den förändring som skett tidigare, samt de förändringar i närområdet som har skett eller kan ske i 

framtiden. 

Inför analysen utgick vi från hur Lilljansberget ser ut idag , och jämförde med den påverkan som sker 

vid exploateringen. Detta innebär att de tidigare detaljplaner som minskat värdet av ekosystemtjäns-

ter på Lilljansberget inte uttryckligen beaktats i denna utredning, men det är trots detta viktigt att ha 

dessa tidigare förändringar i åtanke då detta påverkar invånarnas upplevelser av nyttan de fått och får 
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från närområdet. För närvarande finns inte någon fastslagen detaljerad byggplan. Därför analyserades 

den kommande förändringen såsom att hela planprogramsavgränsningen (se figur 1) kommer att tas i 

anspråk och att alla ekosystem i det området kommer att påverkas.

2.4 Koppling mellan ekosystemens 
funktioner, tjänster och nyttor  
För att genomföra värderingen av ekosystemtjänsterna krävs att ekosystemtjänsterna kopplas till slut-

giltiga nyttor som på något sätt påverkar människors välbefinnande. Därför utvecklade vi ett ramverk 

som tidigare framtagits av UK NEA (2011) och applicerats av bl.a. Cole et al (2015). Ramverket innebär 

att ekosystemens funktioner och processer på ett tydligt sätt kopplas samman med de tjänster som 

genereras, vilka sedan kopplas till ekonomiska nyttor. Nyttorna analyserades därefter och lämpliga 

värderingsmetoder som undviker dubbelräkning valdes ut för att beskriva hur värdet av dessa tjänster 

påverkas vid byggprojektet. 

I figur 4 presenteras en schematisk bild över kopplingen mellan ekosystemens funktioner/processer, 

ekosystemtjänster och nyttor som påverkas av exploateringen på Lilljansberget. För att genomföra en 

Ekosystemens	  processer/
Intermediära	  tjänster	  

Primär/sekundär	  succession	  

Primärproduk1on	  

Fotosyntes	  

Infiltra1on/perkola1on	  

Näringsreglering	  (N	  &	  P)	  

Nedbrytning	  

Erosionskontroll	  

Störning	  

Fröproduk1on/spridning	  

Biologisk	  mångfald	  

Slutliga	  
ekosystemtjänster	  

Bullerdämpning	  

Insynsskydd	  

Produk1on	  av	  bär/svamp	  

VaGenreglering	  &	  rening	  

Pollinering	  

Este1ska	  uGryck	  	  

LuIkvalitet	  

Temperaturreglering	  

Grön	  infrastruktur	  

Ekonomiska	  ny9or	  

1.	  Naturupplevelser	  &	  
mo1on	  

2.	  Orientering	  

3.	  Mountainbikecykling	  

4.	  DagvaGenfördröjning-‐
Översvämningsreglering	  

5.	  Utbildning	  

6.	  Livsmedel	  (lingon,	  
blåbär	  och	  svamp)	  
	  

ANDRA	  INSATSVAROR	  

(Fysiskt	  kapital,	  humankapital)	  

Värdering	  

Ekonomisk	  
(monetär,	  icke-‐

monetär)	  
	  

Icke-‐
ekonomisk	  

(sociokulturella	  
värden,	  etc.)	  

Ramverk	  för	  a9	  länka	  ekosystemfunkEoner	  
Ell	  ekonomiska	  värden	  som	  påverkar	  
mänsklig	  välfärd	  

Byggd	  på	  Cole	  (2015)	  och	  UK	  NEA	  (2013)	  

Ekosystemtjänster	  som	  påverkar	  ny9or	  utanför	  studieområdet	  

Grön	  korridor	  &	  livsmiljöer	  för	  arter	  

VaGenrening	  

Kolbindning	  

4 Schematisk bild över kopplingen mellan ekosystemens funktioner/processer, tjänster och nyttor på Lilljansberget.
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2korrekt värdering, utan att dubbelräkna ekosystemtjänsterna, fokuseras värderingen på de identifierade 

nyttorna. Förutom de ekosystemtjänster som genererar nyttor inom studieområdet påverkas ett antal 

ekosystemtjänster som har, om än små, effekter på nyttor utanför studieområdet.  Exempelvis kommer 

de försämrade vattenrenande tjänsterna att bidra till negativa effekter på vattenmiljön nedströms och 

den försämrade kolbindningen att påverka det globala klimatet (ytterst marginellt, men ändå en påver-

kan). En större effekt kommer däremot områdets försämrade funktion som grön korridor och livsmiljö 

för arter att ha då det påverkar graden av biologisk mångfald, både i närområdet och regionalt.

Naturen på Lilljansberget bidrar med många av de funktioner och processer som genererar värden för 

människor och för samhället. Genom t.ex. näringsreglering, primärproduktion och pollinering ges förut-

sättningar för produktion av bär och svamp som vi människor både gillar att plocka och äta. Växterna 

utgör föda åt djur som ger oss upplevelsevärden, på samma sätt som de naturmiljöer som skapas 

genom skogens åldrande. Då skogen på Lilljansberget är varierad och innefattar flera olika naturtyper 

utgör den också en värdefull upplevelsemiljö och kunskapsbas för lärande i alla åldrar. Skogen ger oss 

dessutom ren luft genom fotosyntes, reglerar temperaturen, bidrar med insynsskydd och dämpar buller. 

I marken sker en ständig nedbrytning av organiskt material och genom dess olika lager infiltreras och 

renas dagvatten för att slutligen nå grundvattnet.

Vad är ekonomisk värdering?

Värdering av ekosystemtjänster innebär att förändringar som sker i ekosystemens funktioner och proces-
ser vid ett ingrepp i miljön länkas till hur utbudet av ekosystemtjänster förändras, som i sin tur kopplas till 
hur dessa påverkar nyttor för människor. Förändringen hos nyttorna kan sedan genom olika miljöekono-
miska metoder skatta hur individers, och aggregerat samhällets, välfärd förändras. Ekonomisk värdering 
av en förändring i kvaliteten eller kvantiteten av ekosystemtjänster kan uttryckas genom:

•	 Kvalitativ värdering: Värdet beskrivs genom att med ord uttrycka hur välfärden för individer påverkas 
av en förändring av ekosystemtjänsterna.

•	 Semi-kvantitativ värdering: Värdet beskrivs genom någon form av mått, som exempelvis poängska-
lor.

•	 Kvantitativ värdering: Värdet av en förändring beskrivs genom beskrivning av biofysiska förändringar, 
som exempelvis antal hektar eller förändrade vattennivåer.

•	 Monetär värdering: Värderingen av förändring i välfärd beskrivs med hjälp av exempelvis euro, dollar 
eller kronor.

Alla dessa metoder bidrar till att skapa en förståelse för hur individers och samhällets välfärd förändras 
vid påverkan på miljön. Monetär värdering kan vara fördelaktig då kostnader och nyttor av ett projekt på 
ett transparent sätt kan jämföras. Huvudsyftet med denna utredning är inte att direkt väga kostnader 
mot nyttor av exploateringen, utan snarare att belysa vilka värden som står på spel och hur skadelind-
ringshierarkin kan tillämpas. Därför genomförs värderingen i denna rapport primärt genom kvalitativa och 
kvantitativa beskrivningar, samt genom att hänvisa till relevanta monetära värderingsstudier.
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32.5 Särskilt om biologisk mångfald
De varierade miljöerna, som skapats och förändras av olika former av störning, genererar förutsättning-

ar för många djur och växter, dvs. biologisk mångfald. Som nämnts är skogen på Lilljansberget en viktig 

korridor för förflyttning och spridning av olika arter mellan andra gröna områden i staden. I ramverket 

ovan behandlas biologisk mångfald dels som en indirekt eller direkt insatsfaktor till de identifierade 

ekonomiska nyttorna som nyttjas lokalt, dels ur ett större perspektiv för att upprätthålla stabila och 

motståndskraftiga ekosystem.  Effekterna av hur en förändring i biologisk mångfald påverkar män-

niskors välfärd är extremt komplexa, och därför är också värderingsförsök av effekterna otroligt svåra 

att utföra, för att inte säga omöjliga. Biologisk mångfald som funktion för att upprätthålla motstånds-

kraftiga ekosystem kommer därför inte i denna utvärdering att värderas med samma metodik som 

ekosystemtjänsterna, utan behandlas utanför det ovan redovisade ekosystemtjänstramverket enligt 

principen”ingen nettoförlust” med särskild betoning på områdets funktion som spridningskorridor (se 

avsnitt 3.5). 
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33 Analys av ekosystemtjänster

I det här kapitlet presenteras vilka ekosystemtjänster och ekonomiska varor som genereras på 

Lilljansberget samt hur värdet av var och en av dessa påverkas av exploatering. 

Enligt de kriterier som nämndes under sektion 2.3 identifierades ekosystemtjänster som bidrar till sex 

nyttor. Värdet av dessa presenteras nedan med hjälp av metoder som bedömts lämpliga och som på 

ett trovärdigt sätt beskriver den värdeförändring som förväntas ske vid exploateringen. Analysen har 

berört men inte fokuserat på att noggrant bedöma och analysera hur eventuell framtida användning av 

ekosystemtjänsterna kan se ut och riskerar därför att missa delar av options- och arvsvärden (värdet av 

att ha möjlighet att nyttja tjänsten i framtiden, respektive värdet av att spara tjänsten för kommande 

generationer) från dessa.

3.1 Rekreationsmöjligheter
Lilljansberget har under lång tid använts, och nyttjas fortfarande, för rekreation (Figur 5). Området 

genomkorsas av en mängd stigar samt ett gammalt, numera nedlagt, elljusspår (Enetjärn Natur 2015). 

Eftersom det saknats information över hur Lilljansberget används och brukas och i vilken utsträckning 

genomfördes ett 15-tal djupintervjuer med nyckelpersoner som arbetar eller verkar i området. Perso-

nerna representerar närliggande arbetsplatser, skolor, förskolor, boende och organiserade och oorgani-

serade idrotts- och friluftsföreningar. Den bild som framkommit under de inledande intervjuerna är att 

följande huvudsakliga rekreationsmöjligheter påverkas av projektet:

•	 Naturupplevelser och motion

•	 Orientering

•	 Mountainbikecykling

Som en följd av detta genomfördes därefter uppföljande intervjuer med nyckelpersoner och nyttjare 

med kunskap kring just dessa aktiviteter . Detta har utförts av fyra skäl: (i) för att få en djupare förstå-

else kring hur många som nyttjar området, på vilket sätt och hur ofta, (ii), vad som är viktigt när det 

gäller just denna typ av rekreation med avseende på närliggande miljö, (preferenser kring typ av skog, 

substitut, stigar, etc) (iii), för att kunna få inspel på om det utifrån dessa preferenser är möjligt att 

undvika eller minimera skadorna som uppkommer till följd av exploateringen, (iv) om det är möjligt att 

kompensera för de skador som uppstår. Rekommendationer baserade på dessa fyra frågor presenteras 

i kapitel 4.

3.2.1 Naturupplevelser och motion

Lilljansberget nyttjas för naturupplevelser och motion, framför allt av människor som bor eller arbe-

tar i närheten, men också av studerande och frilufts- och idrottsföreningar. Svamp- och bärplock-
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ning, skogspromenader och löprundor är exempel på sådana aktiviteter, men skogen nyttjas även för 

avkoppling och naturupplevelser i form av fågelskådning samt för chansen att se och höra andra djur 

och växter i skogen. Merpartenav planområdet har en stor nytta för rekreation i form av naturupplevel-

ser och motion (grönmarkerade områden i figur 6). På Lilljansberget finns en mängd stigar och spridda 

inom området finns naturvärdesträd samt flera avskiljda platser att besöka. Detta bidrar i hög grad till 

områdets rekreationsvärde. Bedömningen utgår från resultat från genomförda intervjuer, SLUs biotop-

kartering (Figur 3), utbredning av stigar samt Enetjärn Naturs naturvärdesbedömning (Enetjärn Natur 

2015). En exploatering enligt beslutade och kommande detaljplanering får till följd att drygt hälften av 

den mark som har stor nytta för naturupplevelser och motion försvinner. Totalt planeras ca 12,7 ha mark 

med stor nytta för naturupplevelser och motion tas i anspråk. För en mer detaljerad beskrivning av 

områdets naturvärden - se Enetjärn Natur (2015).

Den pågående och planerade bebyggelsen kommer att påverka möjligheterna att ta promenader i 

skogsmiljö, där rastning och motion av hundar är en stor del. Effekterna av exploateringen kommer 

även att minska upplevelsen av en naturlig skogsmiljö och dessutom medföra att avståndet till den del 

av skogen som blir kvar ökar för många potentiella nyttjare. Möjligheten att se och höra fåglar och djur, 

vilket är en stor del av en skogsupplevelse, försvåras då förekomsten av vissa arter i området förväntas 

minska. Det finns inte några fastlagda uppgifter om hur många som använder området för naturupp-

levelser, men intervjuerna har visat att området nyttjas i det. En halvering av det område som har stor 

nytta för naturupplevelser leder dessutom till att känslan av avskildhet och tystnad de inre delarna 

5 Lilljansberget används för skogspromenader och orientering av boende i närområdet.
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av planområdet nu möjliggör kommer att förändras. Just dessa attribut har visat sig vara viktiga för 

människors välmående och ett flertal studier har visat att just känslan av naturliga skogsmiljöer och 

tystnad är några av de attribut som värderas högst vid skogspromenader (Bell et al. 2007, Fredman et 

al. 2008).

0 0,25 km
ÜKommande detaljplanering

Beslutade detaljplaner

Planområde

Stor nytta

Viss nytta

Stigar

6 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster som bidrar med stor respektive viss nytta för rekreation i 
form av naturupplevelser och motion.
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3Under intervjuerna har det också framkommit att människor i närområdet nyttjar Lilljansskogen för 

svamp- och bärplockning. Förmodligen genereras de största värdena från bär- och svampproduktion 

genom plockning i rekreationssyfte, men då detta inte kunnat slås fast genom intervjuerna presenteras 

också livsmedelsvärdet från produktion av bär och svamp (se vidare i kap 3.5). Distinktionen mellan 

dessa är viktig att göra då ekosystemtjänsterna som genererar detta bör värderas på väldigt olika sätt 

beroende på om det är rekreationsupplevelsen som nyttjarna vill åt eller om det primärt är livsmedlet 

som är eftertraktat. Distinktionen mellan dessa två värden är dessutom viktig att göra för att inte dub-

belräkna ekosystemtjänsterna (Boyd & Banzhaf 2007).

I en studie av Mattsson och Li (2003) som genomförde en värderingsstudie av friluftslivsaktiviteter 

i Västerbottniska skogar, visades att respondenterna hade en betalningsvilja på 5 860 kr per person 

och år för att ha tillgång till skog, och ca 20 % av detta kunde härledas till möjligheterna till bär- och 

svampplockning. Då det finns gott om bär och svamp i Umeåtrakten så är effekten av exploateringen 

på fördelningen av tillgången den avgörande frågan, snarare än det totala utbudet av bär och svamp. 

Unga och äldre i som bor och verkar i området kring Lilljansberget, och som har svårigheter att resa, är 

troligen de som drabbas mest vid exploateringen.

Eftersom lämpliga rekreationsområden på Lilljansberget minskar kommer antagligen ett flertal nytt-

jare, framförallt hundägare, att byta promenadområde till Stadsliden. Det kan leda till att detta område 

kommer att upplevas som trängre. Då Lilljanskogen är mindre besökt än andra närliggande områden 

har området också erbjudit möjligheter till att släppa hunden lös, vilket inte är lika självklart i Gammlia-

skogen. Även om det finns en mångfald av studier som värderar rekreationsaktiviteter kopplat till skog, 

så har inga studier som värderar skogspromenader eller hundpromenader i en miljö som på ett tillräck-

ligt sätt liknar Lilljansberget hittats. Detta ledde till slutsatsen att monetära estimeringar av föränd-

ringen på Lilljansberget inte genomfördes.

3.2.2 Orientering

Lilljansberget har under ett antal år använts för orientering av såväl idrottsklubbar som av närliggande 

skolor (Figur 7). Området användes tidigare av både vuxna och unga orienterare, men i och med uppfö-

randet av bostadsbebyggelsen Lyan och IKSUs idrottsarena i norra respektive södra delen av området 

inskränktes nyttjandet till att endast omfatta ungdomsverksamhet. Det är framför allt den norra och 

centrala delen av området som har en stor nytta för orientering (grönmarkerade områden i figur 8). Här 

finns bland annat en mängd stigar. Den södra delen av området är betydligt mindre till ytan och här 

finns endast någon enstaka stig. Denna del bedöms därför endast ha en viss nytta för orientering (gul-

markerat område i figur 8). Bedömningen grundar sig på utförda intervjuer och utbredning av stigar och 

andra strukturer som lämpar sig för orientering, exempelvis stora stenblock (se Enetjärn Natur 2015).

Uppförande av bebyggelse inom exploateringsområdet får till följd att ungdomsorienteringen upphör 

helt eftersom det kvarvarande området blir för litet för även denna aktivitet. Totalt tas ca 9 och 1,7 ha 

mark med stor respektive viss nytta för orientering i anspråk i och med den kommande detaljplanering-

en. Det finns alltså inte ett tydligt linjärt samband mellan yta och nyttjande, utan snarare en tröskelef-
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fekt som uppnås när området exploateras ytterligare. Exploateringen drabbar ca 150-200 utövare som 

idag använder området vid ett antal tillfällen per år. 

0 0,25 km
ÜKommande detaljplanering

Beslutade detaljplaner

Planområde

Stor nytta

Viss nytta

Stigar

7 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster som har stor respektive viss nytta för rekreation i form 
av orientering.
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3Området har primärt nyttjats för det stadsnära läget, men en specifik egenskap som området har är att 

stigarna och slingorna i området varit relativt enkla, vilket varit till fördel för barn och ungdomar, och på 

så sätt bidragit till att möjligheterna för barn och ungdomsorientering varit goda. Just denna egenskap 

innebär att området kan vara svårt att ersätta med flytt till andra områden, då de flesta alternativ har 

betydligt svårare slingor, eller ligger betydligt längre bort. En effekt av exploateringen kan därför vara 

att något färre väljer att orientera då det blir krångligare för närboende att hitta områden att orientera i, 

speciellt då personer i dagsläget visar mindre benägenhet att resa för att utföra idrottsaktiviteter (Bell 

et al. 2007). Det är svårt att kvantifiera de effekter exploateringen har på antalet utövare och på nyrek-

ryteringen av orienterare, samt den effekt detta kan få på individers hälsa och välfärd. Resultatet av att 

utövarna nu måste flytta till andra områden kan medföra en skev fördelningseffekt, då vissa grupper i 

samhället påverkas mer än andra. Litteraturen har exempelvis visat att sådana förändringar främst kan 

tänkas påverka yngre och äldre utövare som inte har lika lätt att förflytta sig längre sträckor. Om detta 

sedan bidrar till att färre personer väljer att orientera kan det i sin tur få negativa effekter på hälsa, då 

orientering visat sig ha positiva hälsoeffekter, framförallt för äldre (Östlund-Lagerström et al. 2015). 

3.2.3 Mountainbikecykling 

På samma sätt som för orientering så har området använts för mountainbikecykling. Områdets an-

vändbarhet för detta är tydligt kopplat till förekomsten av stigar och det stadsnära läget. I den norra 

delen finns ett stort nätverk av stigar som lämpar sig för mountainbikecykling (grönmarkerat område 

i figur 8), men det finns också stigar som leder in/ut från detta område (gulmarkerade områden i 

figur 8). Området med stor nytta för mountainbikecykling utgör knappt en tredjedel av planområdet. 

Bedömningen grundar sig på utförda intervjuer samt på förekomsten av stigar i området (se Enetjärn 

Natur 2015). 

Lilljansberget är inte det mest använda cyklingsområdet i Umeå, men likväl används det av ett flertal 

utövare. De främsta anledningarna till att just detta område används är att det ligger nära studie- och 

arbetsplatser för utövare, samt att det möjliggör ökad variation i cyklandet jämfört med att cykla i 

samma skogar alltför ofta. Kommande detaljplanering innebär att nästan en tredjedel av området med 

stor nytta för denna rekreationsform går förlorad. Totalt tas ca 4,6 och 1,2 ha mark med stor respektive 

viss nytta för mountainbikecykling i anspråk. Utifrån intervjuerna drar vi slutsatsen att det kvarvarande 

området blir för litet och stigarna för få och korta för att fungera som ett rekreationsområde för moun-

tainbikecykling. Det finns inga säkerställda uppgifter på hur många utövare som nyttjar området, och 

inte heller hur ofta det nyttjas, men utifrån vad som framkommit under intervjuerna så är en uppskatt-

ning att ca 10-50 personer cyklar där med jämna mellanrum, och att dessa personers möjlighet till 

mountainbikecykling försämras markant av exploateringen. 

Att ha tillgång till stadsnära skogar och stigar som möjliggör mountainbikecykling har i ett antal in-

ternationella studier värderats. För att exemplifiera så genomförde Fix & Loomis (1998) en studie på 

ett populärt mountainbike-resmål i USA, och studien visade att cyklisterna hade en betalningsvilja på 

ca 205-235 US $ per cyklingstillfälle. Detta relativt höga värde går med säkerhet inte att applicera på 

Lilljansberget, men visar på att mountainbikecyklister har en betalningsvilja för möjligheten att cykla på 

bra och välpreparerade stigar i natursköna miljöer. 
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Förutom att möjligheterna till cykling försvinner i området kan det också finnas följdeffekter av ex-

ploateringen, då cyklisterna förmodligen kommer att byta område för cyklingen. Om dessa väljer att 

flytta till Stadsliden, som redan är välbesökt av motionärer och där cyklister redan upplever det ganska 

trångt, så finns risk att andra personers rekreationsmöjligheter och därmed välfärd påverkas negativt. 
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8 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster med stor respektive viss nytta för rekreation i form av 
mountainbikecykling.
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3Ett tecken på detta visades i en värderingsstudie av Bahktiari et al. (2014), som visade att mountainbi-

kecyklister i Danmark var villiga att resa 4 km längre än en ”medelbesökare” i ett skogsområde för att 

undvika trängsel och således kunna cykla relativt ostört. Detta visar att cyklisterna är villiga att lägga 

resurser på att få behålla en ostörd cykelmiljö. På samma sätt visade en studie från USA att moun-

tainbikecyklister var villiga att betala 3-5 US $, samt att resa 15 -45 min per tillfälle, för att cykla ostört 

(Alleyne, 2008). Liknande studier på betalningsvilja för mountainbikecykling i Sverige saknas.

Precis som i fallet med orientering så kan en effekt av exploateringen bli att efärre cyklister kommer att 

utföra dessa aktiviteter, samt att rekryteringen av nya cyklister blir svårare. Detta kan få negativa effek-

ter på hälsa och välfärd för kommunens medborgare. 

Tabell 1. Exempel på värderingsstudier för stadsnära skog.

Författare och titel År Land Vad värdera-
des?

Metod Resultat

Fredman et al.

On the distance to 
recreational forests in 
Sweden

2008 Sverige Närhet till skog 
och tillgång 
till stadsnära 
skogar

Enkätunder-
sökning

40 % av svenskarna 
föredrar kortare avstånd 
till skog och ca 20 % av 
respondenterna skulle 
besöka en skog oftare 
om avståndet var mindre.

Sander et al. 

The value of urban tree 
cover

2010 USA En 10 % ökning 
av skogsområ-
den inom 100 
m, alt. 250 m 
från bostaden

Hedonisk 
metod

Genomsnittlig betal-
ningsvilja på $ 1371 för 
10 % ökning av skogsyta 
inom 100 m från bosta-
den och $ 836 för 250 m 

Mattsson & Li

The non-timber value of 
northern Swedish forests

1993 Sverige 
(Väs-
terbot-
ten)

Friluftslivsvär-
de av skogs-
miljö

Scenariome-
tod (CVM) 

Genomsnittlig betal-
ningsvilja på 5860 kr per 
person och år för tillgång 
till skogsmiljö i rekrea-
tionssyfte.

Tyrväinen & Väänänen

The economic value of 
urban forest amenities

1998 Finland Rekreations-
värden från 
stadsnära 
skogar

Scenariome-
tod (CVM) 

Betalningsvilja på mellan 
238-278 finska mark per 
person och år för tillgång 
till stadsnära skogsmiljö.

Tyrväinen & Miettinen 

Property Prices and Ur-
ban Forest Amenities 

2000 Finland Rekreations-
värden från 
stadsnära 
skogar

Hedonisk 
metod

Hus med utsikt över 
stadsnära skogar kos-
tade 4.9% mer än hus 
utan skogsutsikt. Om 
distansen till skog ökade 
med 1 km så minskade 
huspriserna med 5.9%. 

3.2.4 Sammanfattning rekreationsvärden

Värdet av hur ekosystemtjänster kopplade till rekreation påverkas beskrevs ovan genom kvalitativa 

och/eller kvantitativa metoder. Ett alternativ hade varit att genomföra monetära värderingar med 

värdeöverföringsmetoden, genom att använda resultat från tidigare producerade värderingsstudier och 

applicera dessa på förändringen av ekosystemtjänster vid Lilljansberget (se tabell 1). Dock bedömdes 
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3de nyttor som identifierats vid Lilljansberget vara relativt platsspecifika, och att använda värdeöver-

föringsmetoden hade inneburit stora risker för över- eller underskattning av ekosystemtjänsternas 

värden. Även om vi inte identifierat studier som varit överförbara så finns det dock ett antal studier som 

värderat rekreationsvärden från stadsnära skogar, och hur dessa påverkar välfärd hos individer. Dessa 

studier har inte explicit försökt fånga värdet av skogsmiljön som orienteringsområde och/eller moun-

tainbikeområde utan snarare försökt fånga en mångfald av de tjänster stadsnära skogar bidrar med i 

rekreationsvärden. Då de stadsnära skogar studierna genomförts på kan bidra med andra slutgiltiga 

nyttor än vad Lilljansskogen genererar kan därför inte dessa mått direkt överföras till kontexten i Umeå. 

Trots detta kan dessa studier ge en fingervisning om värden för stadsnära skogsområden, och ett urval 

av relevanta värderingsstudier presenteras i tabell 1. En viktig aspekt att ha i åtanke är att värdet av 

rekreationsmöjligheterna som skogen vid Lilljansberget tillhandahåller, mest troligt skulle öka över tid, 

då antalet medborgare blir fler, efterfrågan på friluftsaktiviteter ökar samt att antalet stadsnära skogar 

minskar.

3.2 Dagvattenfördröjning och översvämningsreglering
De grönytor och skogsmiljöer som finns inom utredningsområdet reglerar vattenflöden genom infiltra-

tion och transpiration men också genom att ekosystemen håller vatten i naturliga magasin som sänkor 

och ojämnheter i marken. Trädbeklädda områden bidrar i högre grad till minskad översvämningsrisk än 

öppna gräsytor genom att träden fångar upp nederbörd som sedan avdunstar i olika utsträckning. Hela 

planområdet (förutom delen söder om idrottsarenan) ingår i Sandbäckens avrinningsområde. Regn-

vatten som inte avdunstar eller infiltreras i marken avrinner på markytan eller via dagvattenledningar till 

Sandbäcken som rinner i sydlig riktning väster om Lilljansberget och mynnar ut i Universitetsdammen.

Tunna eller obefintliga jordlager dominerar inom planområdet (utgör knappt en tredjedel av arealen) 

varför det råder begränsade  förutsättningar för naturlig lagring/fördröjning av nederbörd inom stora 

delar av området (gulmarkerade områden i figur 9). I övriga delar är jordlagren mäktigare och till stora 

delar trädbeklädda. Dessa områden, som tillsammans utgör drygt en tredjedel av planområdets areal, 

har en stor nytta för översvämningsreglering (grönmarkerade områden i figur 9). Även om området väs-

ter om Petrus Laestadius väg sluttar så har dess skogsbeklädda terräng med djupt jordlager bedömts 

ha stor nytta. Hårdgjorda ytor samt glest bevuxna tallhällmarker har en låg nytta för att förhindra 

översvämning. Bedömningen grundar sig på en tidigare genomförd dagvattenutredning av Sandbäcken 

(Sweco 2013), SLUs biotopkartering (Figur 3) samt Enetjärn Naturs naturvärdesbedömning (Enetjärn 

Natur 2015).

En ytterligare exploatering av Lilljansberget (kommande detaljplanering) leder till att både mark som 

har en stor respektive viss nytta för översvämningsskydd påverkas - hälften av området för en planerad 

bebyggelse utgörs av mark med hög infiltrationskapacitet och stor avdunstningsförmåga. Totalt tas ca 

5,3 och 7,3 ha mark med stor respektive viss nytta för översvämningsreglering i anspråk. I de delar av 

skogsområdet som hårdgörs kommer de vattenreglerande tjänsterna att försämras eller helt förstöras, 

vilket leder till att inflödet till Sandbäcken ökar. Ökade vattennivåer i bäcken leder i sin tur till en ökad 

flödesbelastning på parkdammen vid universitetsområdet. Översvämningsrisken bedöms dessutom att 
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öka i framtiden på grund av ökade nederbördsmängder i regionen i samband med ett förändrat klimat 

(IPCC 2014). Karta 9 kan också användas som underlag för analys av områdets vattenrenande tjänster 

då dessa är starkt förknippade med de ekosystem som reglerar vatten.
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9 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster med stor respektive viss nytta för att ta hand om 
dagvatten och förhindra översvämning. Vattendelarens position ör ungefärlig och baseras på höjdkurvor för området.
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3Den redan genomförda dagvattenutredningen visar att en exploatering av de nu aktuella området i sig 

inte innebär att risken för översvämningar blir kritisk, vilket kan tolkas som att kostnaden av att dessa 

försvinner i termer av ökad översvämningsrisk är låg. Om däremot större områden exploateras kom-

mer risken för översvämning att öka dramatiskt. Umeå kommun har därför föreskrivit att dagvatten 

från hårdgjorda ytor inom Sandbäckens avrinningsområde skall fördröjas. Akademiska hus vill kunna 

exploatera i Sandbäckens avrinningsområde, men är samtidigt angelägna om att inte försämra förut-

sättningarna för sina egna byggnader vid Universitetsdammen. Detta indikerar en betalningsvilja från 

kommunens och företagets sida, men om individerna som påverkas av detta har samma, högre eller 

ens någon betalningsvilja för att bibehålla tjänsterna är svårare att veta. Om företaget och samhällets 

individer har en betalningsvilja för dessa åtgärder skulle de tjänster som går förlorade kunna värderas 

med ersättningskostnadsmetoden, men risken finns att metoden överskattar eller underskattar det 

sanna värdet av tjänsten då nyttan av att ersätta en ekosystemtjänst inte behöver vara lika med kost-

naden för att ersätta tjänsten (se t.ex. Freeman, 2014 för utförligare diskussion).

Då grönytorna och skogen i området inte bara bidrar med reglering av vatten, utan också rening av 

vatten (bidrag till bättre vattenkvalitet) så kan inte tjänsterna ersättas genom ett tekniskt byggt sys-

tem som bara fokuserar på flödesreglering, utan måste också på något sätt hantera tjänsterna som 

ekosystemen genererar i form av vattenrening. Påverkan på de vattenrenande tjänsterna har bedömts 

vara små i just detta fall, och har därför inte kopplats till nyttor i närområdet och värderats. Det är dock 

viktigt att betona att om fler byggprojekt som ignorerar de vattenrenande tjänsterna genomförs i kom-

munen kan detta generera kumulativa effekter som innebär att viktiga ekosystemtjänster och nyttor 

påverkas negativt i framtiden. 

3.3 Grön korridor och livsmiljöer för arter
Som tidigare nämnts behandlas Lilljansbergets funktion som grön korridor utanför det ekosystem-

tjänstramverk som applicerats på övriga ekosystemtjänster och nyttor, då denna inte på ett tydligt sätt 

kan kopplas till en värderingsbar nytta. Lilljansberget utgör en viktig del i Umeå stads gröna infrastruk-

tur och sammankopplar Stadsliden med Nydalaområdet, dvs. det stora skogsområde som breder 

ut sig öster om staden. Utan detta område skulle Stadsliden var helt omringad av bebyggelse, vilket 

skulle påverka de ekologiska funktionerna i Stadsliden. Det mellan 200 och 600 m breda stråk som går 

genom Lilljansberget möjliggör spridning och förflyttning av arter mellan stadens skogsområden. Lill-

jansberget är idag tillräckligt stort för att skogsfåglar, mindre däggdjur och rådjur kan passera och under 

kortare tid upprätthålla sig i området. Stråket bidrar således till att risken för potentiella skadedjursut-

brott i flera av Umeås grönområden minskas, vilket i sin tur kan vara viktigt för rekreationsmöjligheter 

och biologisk mångfald. Som ett exempel så skulle risken för ett framtida sorkutbrott som påverkar 

undervegetationen och därmed upplevelsevärden i Stadsliden/Gammlia minskas om den ekologiska 

korridoren som underlättar spridningen av räv och grävling, vilka har en reglerande effekt på sorkar, 

bevaras. 
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Det är framför allt de områden som är belägna en bit ifrån bebyggelse och vägar som fungerar som 

förflyttnings- och spridningsvägar, dvs. skogsmark där det finns möjligheter att gömma sig och som är 

tillräckligt breda för att skapa en känsla av trygghet hos djuren. 
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10 Översikt Lilljansberget med områden som har stor respektive viss nytta för stödjande ekosystemtjänster så som grön 
infrastruktur - här i form av korridor för olika djurs förflyttning och spridning genom Lilljanskogen.
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3Det större sammanhängande skogsområdet mellan Petrus Laestadius väg och Lilljansvägen har stor 

nytta för spridning och förflyttning av arter (markerat med grönt i figur 10), vilket utgör ca 60 % av pla-

nområdets area. Området öster om Lilljansvägen har en viss nytta för detta ändamål (3,5 ha - markerat 

med gult i figur 10), eftersom området är mycket smalt (50-150 m) och därför erbjuder mindre skydd 

och trygghetskänsla. Bedömningarna utgår från SLUs biotopkartering (Figur 3) samt Enetjärn Naturs 

naturvärdesbedömning (Enetjärn Natur 2015).

Den kommande exploateringen av Lilljansberget får till följd att ca 10,2 ha (9,2 ha stor nytta och 1 ha 

viss nytta) med livsmiljöer i form av barrblandskog, tallskog samt hällmarkstallskog försvinner, vilket 

påverkar arter som trivs i dessa naturmiljöer negativt. En betydligt allvarligare effekt av exploateringen 

är emellertid att skogens funktion som grön korridor påverkas mycket negativt, eftersom den kvar-

varande delen i själva fallet kommer att bestå av två smala och långsträckta områden tudelade av 

Lilljansvägen.

3.4 Utbildning
Skogen på Lilljansberget har under lång tid använts i utbildningssyfte för olika kurser, framför allt vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Genom sin närhet till universitetet och tillgång på en varierade 

naturtyper, som SLU under lång tid kunnat designa,  har området varit en viktig resurs i utbildnings-

verksamheten. Det är framför allt Framtidsskogen och skogsområdet närmast SLU som har stor nytta 

för utbildningsmöjligheter (markerade med grönt respektive gult i figur 11). Dessa två områden utgör 

tillsammans knappt en fjärdedel av planområdet. Denna bedömninge utgår från resultat från genom-

förda intervjuer samt Enetjärn Naturs naturvärdesbedömning (Enetjärn Natur 2015).

En exploatering av Lilljansberget enligt kommande detaljplanering får till följd att möjligheten att nyttja 

skogen som en utbildningsmiljö påverkas mycket negativt. I princip hela det område som innehar stor 

eller viss nytta för detta ändamål tas i anspråk för bebyggelse. Totalt tas ca 1,5 och 6,6 ha mark med 

stor respektive viss nytta för utbildning i anspråk. Framtidsskogen används idag av SLU både i utbild-

ningssyfte och representation/visning.

Delar av utbildningsverksamheten som ägt rum i det gula området på karta 11 har därför redan flyttats 

till ett annat skogsområde, vilket i sin tur medfört merarbete för de kursansvariga. En uppskattning är 

att denna flytt medfört en fast merkostnad på ca 40 timmars arbetstid. En annan konsekvens är att 

flytten innebär ökade löpande kostnader då området som nu används för undervisning ligger längre 

från universitetet, samt att området varit tvunget att utvidgas ytmässigt för att innehålla samma upp-

sättning miljöer som tidigare. Detta har i sin tur fått till följd att genomförandet av undervisningen nu tar 

längre tid. Sammantaget innebär detta att varje kursdeltagare nu tvingas lägga ner ca två timmar extra 

per studietillfälle, vilket i sin tur kan summeras till ca 20 timmar per elev och år (baserat på ca 10 besök 

årligen). Då undervisningsområdet besöks av ca 160 -200 elever årligen innebär detta sammantaget 

att konsekvenserna av exploateringen är att  undervisningen upptar ca 3200-4000 fler timmar per år. 
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11 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster som har stor respektive viss nytta för utbildningsmöjlig-
heter.
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12 Översikt Lilljansberget med områden som genererar ekosystemtjänster som har stor respektive viss nytta för svamp- och 
bärplockning.
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33.5 Försörjning av livsmedel - blåbär, lingon och svamp 
Det är som tidigare nämnts inte fastlagt om den bär- och svampplockning som sker i området främst 

sker i syfte att få dessa som livsmedel eller för att det främst är avkopplande och trevligt att genomföra 

att plocka bär och svamp här. Skogsmarkerna som finns i området, framför allt de friska markerna med 

barrblandskog, bidrar med goda möjligheter för plockning av svamp, blåbär och lingon (grönmarkerade 

områden i figur 12). Dessa marker täcker ca 50 procent av planområdet. Tallhällmarker (gulmarke-

rade områden i figur 12) bidrar i viss utsträckning till bärplockning - framför allt lingon - och täcker ca 8 

procent av planområdet. Bedömningen utgår från SLUs biotopkartering (Figur 3) samt Enetjärn Naturs 

naturvärdesbedömning (Enetjärn Natur 2015).  Den planerade bebyggelsen leder till att utbredningen 

av områden som kan nyttjas för svamp- och bärplockning minskar betydligt på Lilljansberget. Totalt 

tas ca 12 och 1,3 ha mark med stor respektive viss nytta för produktion av bär och svamp i anspråk. Till-

gången på svamp, blåbär och lingon kommer att minska men inte försvinna. Sammantaget försvinner 

ca hälften av marken som idag kan nyttjas till svamp- och bärplockning (Figur 12). Om värdet främst 

ligger i att ha tillgång till livsmedlet så är ett sätt att monetärt värdera förändringen i utbud av bär och 

svamp som livsmedel att använda sig av marknadspriser för dessa. Men då detta inte är fastställt, 

samt att data över produktionen i området saknas har detta inte genomförts.  Observera att om värdet 

av svamp- och bärplockning främst genereras som en rekreationsaktivitet så bör värderingen endast 

fokusera på denna nytta, då värdet av bär och svamp som livsmedel fångas i den värderingen. Då det 

finns relativt gott om andra skogar i Umeåområdet så finns det, oavsett syfte, fortsatt goda möjligheter 

till bär- och svampplockning inom rimliga avstånd, som exempelvis 1,5 km till Stadsliden och ca 5 km 

till skogen öster om Nydalasjön. Exploateringen innebär dock, precis som nämnts tidigare, att de perso-

ner som bor och verkar i närområdet kommer att drabbas mest, och troligen behöver transportera sig 

längre sträckor för att plocka bär och svamp i fortsättningen. 
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33.6 Översikt och värdering av identifierade nyttor
Identifierad 
nytta

Kvalitativ värdering 
(typ av påverkan, 
nyttjare)

Kvantitativ 
värdering

Finns illustra-
tiva monetära 
siffror?

Andra övervägan-
den inklusive för-
delningseffekter

Samlad bedömning 
av påverkan (liten, 
medel, stor)

Rekreation

Naturupplevel-
ser & motion

Viktigt för männis-
kor att ha närhet till 
skog från bostad och 
arbetsplats för att 
kunna ta promenader, 
motionera och plocka 
bär och svamp i skogs-
miljö. Möjligheterna till 
rekreation minskar och 
upplevelsen försämras. 
Många personer som 
drabbas och närliggan-
de skogar blir trängre.

Ca 12,7 ha 
mark med 
stor nytta 
för natur-
upplevelser 
och motion 
som tas i 
anspråk. 

Studie av  Matts-
son & LI som visar 
betalningsvilja 
på ca 1172 kr per 
person och år för 
möjligheten till bär 
och svampplock-
ning i Västerbot-
ten. 

Kan främst påverka 
specifika grupper 
(barn och äldre) 
som har svårt att 
ta sig till områden 
längre bort för att 
utföra aktiviteten. 
Framtida möjlig-
heter till nyttjande 
minskar.

Medel påverkan

Många som drab-
bas, stor förändring 
i miljön och andra 
närliggande skogar 
börjar bli för välbe-
sökta för att känna 
enskildhet. Effekterna 
på området kvarstår 
lång tid.

Rekreation

Orienterings-
möjligheter

Orienterare påverkas 
av exploateringen och 
tvingas söka sig till 
andra områden. 

Ca 9 ha och 
1,7 ha mark 
med stor 
respektive 
viss nytta för 
orientering 
som tas i 
anspråk. Ca 
150-200 
orienterare.

Nej Påverkar främst 
barn och unga, då 
området haft lätta 
och gynnsamma 
spår för barnori-
entering. Framtida 
nyttjande omöjlig-
görs.

Stor påverkan

Exploateringen med-
för att möjligheterna 
till orientering helt 
försvinner i närområ-
det. Substitut finns 
men kräver resor. Ca 
150-200 personer 
drabbas.

Rekreation

Mountainbike-
cykling

Cyklister som regel-
bundet använder 
området kommer 
tvingas söka sig till 
andra områden, som 
till stora delar redan 
nyttjas i stor utsträck-
ning. Trängseleffekter 
och konflikt med andra 
former av rekreation 
kan uppstå.

Ca 4,6 ha 
och 1 ,2 
ha mark 
med stor 
respektive 
viss nytta för 
mountain-
bikecykling 
som tas i 
anspråk. 
Ca 10-50 
nuvarande 
användare 
som drab-
bas

Betalningsvilja på 
3-5 $ och 15-45 
min extra restid 
för att undvika 
trängsel under 
mountainbikecyk-
ling (Bahktiari et 
al. 2014)

Drabbar främst 
studenter och per-
sonal på universite-
tet som idag nyttjar 
området för moun-
tainbikecykling. 
Framtida nyttjande 
omöjliggörs.

Medel påverkan

Stora effekter då 
mountainbikecykling 
inte längre kommer 
att vara möjligt att 
utföra, men relativt 
få som drabbas, och 
detfinns andra lämp-
liga platser för MTB 
inom rimligt avstånd.
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3Identifierad 
nytta

Kvalitativ värdering 
(typ av påverkan, 
nyttjare)

Kvantitativ 
värdering

Finns illustra-
tiva monetära 
siffror?

Andra övervägan-
den inklusive för-
delningseffekter

Samlad bedömning 
av påverkan (liten, 
medel, stor)

Dagvatten-
fördröjning- 
Översväm-
ningsregle-
ring

Den naturliga vatten-
regleringen och maga-
sinerande funktionen 
försämras. 

Ca 5,3 och 
7,3 ha mark 
med stor 
respektive 
viss nytta för 
översväm-
ningsregle-
ring som tas 
i anspråk

Nej, men bör 
vara möjligt att 
få estimat från 
tidigare utförda 
dagvattenprojekt 
där tekniska eller 
teknisk-ekologiska 
lösningar instal-
lerats. 

Markernas vat-
tenrenande tjänster 
påverkas också ne-
gativt men har inte 
specifikt bedömts 
i utredningen. 
Framtida nyttjande 
av tjänsterna för-
svåras. 

Medel påverkan

Stora förändringar 
i landskapet som 
innebär att alter-
nativa lösningar för 
dagvatten måste 
anläggas. Dock möj-
ligt att spara gröna, 
trädklädda delar 
bland byggnader och 
utnyttja teknisk-eko-
logiska lösningar. 

Grön korridor 
& livsmiljöer 
för arter

Utbredningen av 
livsmiljöer för djur 
och växter minskar. 
Den gröna korridoren 
minskar i bredd och 
försvårar spridning och 
förflyttning av arter.

Ca 9,2 ha 
och 1 ha 
mark med 
stor res-
pektive viss 
nytta som 
grön korridor 
som tas i 
anspråk

Nej Påverkar främst 
större däggdjur och 
skygga arter.

Påverkar även 
rekreationsvärdet 
negativt genom 
att möjligheten 
att höra och se 
djur och fåglar på 
Lilljansberget, men 
även Stadsliden, 
minskar.

Stor påverkan

Kraftig försämring av 
områdets funktion 
som grön korridor ef-
tersom Lilljansvägen 
tudelar det återstå-
ende området.

Utbildning Möjligheterna till 
utbildning i skogsom-
rådet har försämrats 
eller förstörts, vilket 
inneburit att delar av 
studieområdet har 
flyttats. 40 arbetstim-
mar som fast kostnad. 
Årlig extra kostnad på 
mellan 3200-4000  
arbetstimmar för 
studenter. 

Ca 1,5 och 
6,6 ha mark 
med stor 
respektive 
viss nytta för 
utbildning 
som tas i 
anspråk

Nej Påverkar främst 
studenter som 
måste lägga mer av 
studietiden på att 
transporter.

Stor  påverkan

Området påverkas så 
till den grad att stora 
delar av undervis-
ningen inte längre är 
möjlig. Relativt stort 
antal studenter som 
påverkas. Substitut 
finns.

Livsmedel

Blåbär, Lingon 
svamp

Främst närboende 
personer som drab-
bas. Finns relativt gott 
om substitut och bär 
och svamp kommer 
att fortsättafinnas i 
området.

Ca 12 och 
1,3 ha mark 
med stor 
respektive 
viss nytta för 
försörjning 
av livsmedel 
som tas i 
anspråk.

Nej Kan främst påverka 
specifika grupper 
(barn och äldre) 
som har svårt att 
ta sig till områden 
längre bort för att 
utföra aktiviteten. 

Liten påverkan

Små förändringar i 
det totala utbudet då 
det fortfarande kom-
mer att finnas marker 
som producerar bär 
och svamp i skogen. 
Det finns dessutom 
ett antal närliggande 
skogar som kan 
nyttjas.
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44 Rekommendationer baserade 
på skadelindringshierarkin 

I kapitel fyra presenterar vi ett antal förslag på hur skadelindringshierarkin kan användas för att 

undvika, minimera, restaurera eller kompensera för de negativa effekterna av en exploatering. 

Förslagen syftar till minimera de negativa effekterna på biologisk mångfald och ekosystemtjäns-

ter som påverkas samt på de nyttor tjänsterna genererar. Rekommendationerna presenteras på 

ett övergripande sätt baserat på områdesanalysen som genomförts samt på den information 

som inhämtats från områdets nyttjare.

En exploatering av Lilljansberget påverkar var och en av de ingående ekosystemtjänsterna i olika 

utsträckning. Genom exploateringen går delar av skogen förlorad, framför allt barrblandskog, tallskog 

samt hällmarkstallskog, vilket får till följd att arealen mark för produktion av svamp- och bär samt olika 

former av rekreation minskar. Det leder också till att bredden på den gröna korridoren för spridning och 

förflyttning av arter minskar avsevärt. Förlusten av skogsmark leder också till att livsmiljöer för växter 

och djur minskar i utbredning, vilket påverkar arter negativt. En exploatering där en stor del av den be-

rörda markytan bebyggs med hus och infrastruktur, leder i sin tur till minskad och försämrad infiltration 

och transpiration, med andra ord att översvämningsregleringen försämras. 

Exploateringen bidrar till den fragmentering samt minskning av olika livsmiljöer som redan inletts på 

Lilljansberget i och med uppförande av bostadsbebyggelse, skolor och idrottsarena, men eftersom en 

stor del av naturområdet på Lilljansberget inte berörs av exploateringen bibehålls flera viktiga funktio-

ner. Samtliga naturtyper som idag finns representerade i området kommer att finnas kvar även efter 

exploateringen. De flesta arterna i området förväntas finnas kvar även efter en exploatering. 

För att minimera den totala effekten på biologisk mångfald och de identifierade ekosystemtjänsterna 

och nyttorna av exploateringen så kan ett antal åtgärder i skadelindrande syfte genomföras. Förutom 

att försöka minimera de totala effekterna så är en viktig aspekt att ha i beaktande fördelningsaspekter, 

dvs. vilka som  vinner och vilka somförlorar på förändringen av utbudet av ekosystemtjänsterna. Ge-

nerellt för området kan sägas att det är viktigast att undvika negativa effekter på Framtidsskogen, och 

skogen närmast Petrus Laestadius väg, samt att i så stor grad som möjligt inom de nya bebyggelseom-

rådena bevara naturliga skogsmarker för vattenreglering, vattenrening och biologisk mångfald. Områ-

dets funktion som grön korridor för spridning och förflyttning av arter bibehålls i viss mån, men skulle 

avsevärt förbättras om Lilljansvägen tas bort och det öppna området återbeskogas. Nedan presenterar 

vi olika skadelindrande åtgärder för var och en av de identifierade nyttorna på Lilljansberget.
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44.1 Naturupplevelser & motion
Exploateringen tar stora ytor i anspråk. Därför är det svårt att undvika eller minimera effekterna på 

rekreationsmöjligheter kopplade till naturupplevelser och motion, då förutom närheten, också ytan är 

en stor faktor som påverkar värdet av nyttan. Eftersom ytan skogsmiljö till stor del är det som bidrar till 

känslan av enskildhet och möjliggör för hundägare att hunden kan släppas så kan skadelindringshie-

rarkin vara svår att tillämpa för just denna nytta. Det är inte möjligt att undvika att ytan tas i anspråk, 

och kompensationsåtgärder på andra platser kan vara svåra att skapa då andra närliggande skogs-

områden är relativt välbesökta, samt att det skulle innebära att nyttjarna måste transportera sig. De 

åtgärder som är möjliga att genomföra är att bibehålla gröna stråk som underlättar promenader in i de 

skogsområden som finns kvar, och att säkerställa att hela detta område blir än mer lättillgängligt och 

kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. På så vis kan eventuellt en ökning av det totala värdet 

av skogsmiljön skapas, då fler personer får tillgång till det område som finns kvar, och eventuellt fler 

kommer att besöka det. Om personer som nyttjar skogen inte tycker att känslan av enskildhet är viktig 

behöver de inte påverkas särskilt mycket av att skogen minskas. Detta kan innebär att de uppskattar 

det skogsparti som kvarstår även efter exploateringen.

Andra möjliga åtgärder för att motverka de negativa effekterna av en exploatering innefattar förbätt-

rade motionsmöjligheter genom iordningställande av exempelvis utegym, men också ökad tillgänglig-

het till Nydalaområdet. Borttagande av Lilljansvägen samt återbeskogning av de öppna delarna kan 

öka känslan av lugn och avskiljdhet samt möjligheten att se och höra fåglar och djur som också skulle 

påverkas positivt av denna åtgärd. Vi föreslår följande åtgärder:

•	 Säkerställ att de skogsområden som finns kvar på Lilljansberget är lättillgängliga för närboende 

och andra nyttjare genom att i möjligaste mån undvika att anlägga hus och tomter som begränsar 

framkomligheten till skogen.

•	 Bevara träd och naturliga skogsmiljöer in mot bostadsområdet. Spara så stora delar som möjligt 

av de områden som bidrar med stor nytta enligt karta 6, som kan kompletteras med mer detaljerad 

information om viktiga småskaliga rekreationsområden från tidigare utförd inventering av Lilljans-

skogen (Enetjärn Natur, 2015). 

•	 Öka möjligheter till motion, t.ex. genom skogsnära utegym.

•	 Öka tillgängligheten till Nydalaområdet öster om E4an.

•	 Förbättra känslan av en sammanhängande skog med avskildhet och tystnad genom at ta bort 

Lilljansvägen och återbeskoga den tidigare vägsträckan.

4.2 Orientering
Precis som för skogspromenader så är det svårt att undvika eller minimera effekterna på rekreations-

möjligheter kopplade till orientering, då just ytan är viktigt för orienteringsutövarna. En annan typ av 

orientering, sprintorientering i stads- och skogsmiljö, skulle potentiellt kunna utvecklas om projektet 

möjliggör passager genom bostadsområdena och undviker hinder i form av plank, staket och annat 

mellan olika delområden. Det är dock tveksamt om sprintorientering utgör ett nära substitut till ”klas-

sisk” orientering. Ett sådant substitut skulle kunna leda till att fördelningen av nytta inte blir rättvis, dvs. 



38

2015-12-09

4att andra individer än de personer som går miste om den klassiska orienteringen gynnas av att möjlig-

heter för sprintorientering utvecklas. 

Utifrån intervjuerna har det framkommit att det är svårt att genomföra åtgärder som väger upp för den 

förlorade nyttan, och att den åtgärd som skulle vara den mest relevanta är att säkerställa att andra 

orienteringsområden bevaras. Vi föreslår följande åtgärder:

•	 Säkerställ tillgång till orienteringsmöjligheter genom att bevara andra områden som idag används 

eller potentiellt kan användas för orientering inom och nära Umeå stad

•	 Kompensation genom möjliggörande och iordningställande av sprintorientering utreds genom att 

kontakta aktiva orienteringsklubbar för inspel kring hur detta konkret skulle kunna utformas.

4.3 Mountainbikecykling
Mountainbikecykling är precis som orientering och skogspromenader starkt beroende av den yta som 

området har tillhandahållit, vilket innebär att det är svårt att undvika, minimera eller restaurera de ef-

fekter som exploateringen medför. Dock finns möjligheter att kompensera för de effekter byggprojektet 

har på möjligheterna att cykla i området. Som betonats i värderingsavsnittet så är närhet en avgörande 

faktor för att området har nyttjats, och därför bör eventuella kompensationsåtgärder prioritera att 

skapa möjligheter för mountainbikecykling relativt nära området. 

Dock har det under djupintervjuerna framkommit att cyklisterna har förståelse för de avvägningar som 

måste göras när staden växer, och kompensationsåtgärderna skulle kunna genomföras i områden som 

inte ligger i en absolut närhet till Lilljansberget. Vi föreslår följande åtgärder:

•	 Bevara och säkerställ de områden som redan nu nyttjas för mountainbikecykling (bl.a. Stadsliden).

•	 Skapa nya lämpliga cykelområden genom att märka ut slingor i andra skogsområden. Detta kan 

genomföras genom att bjuda in intressenter till dialog för att gemensamt komma fram till lämp-

liga områden och slingor som skulle kunna arbetas fram. Nya slingor skulle potentiellt kunna ha en 

positiv nettoeffekt för rekreationsvärdena kopplat till mountainbikecykling i staden.

•	 Skapa uppmärkta spår vid exempelvis Nydalaområdet. Spåren skulle företrädesvis vara öppna för 

alla typer av aktiviteter, men bör uppmärksamma personer som rör sig i området att mountainbi-

kecykling förekommer.

4.4 Dagvattenhantering och översvämningsreglering 
För att undvika att de negativa effekterna av att vattenreglering och vattenrening försämras har ett 

antal förslag arbetats fram i en dagvattenutredning som genomförts i området (se Sweco 2013). Kart-

läggningen i denna rapport, tillsammans med förslagen i dagvattenutredningen, visar att det finns stor 

potential att använda sig av lösningar som använder ekosystemtjänsterna i området för hantering av 

dagvatten. Vi föreslår följande åtgärder: 

•	 Bevara, i så stor utsträckning som möjligt, skogsmarker och andra grönytor enligt karta 11. så att de 

översvämningsreglerande funktionerna bibehålls och så att dagvatten kan ledas dit och fördröjas 

nära källan.
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4•	 Planera hantering av dagvatten så att vattnet leds ut från asfaltsytor till skogsmark, grönytor eller 

till nedsänkta planteringar så att marken översilas och fångar upp partikelbundna föroreningar.

•	 Planera för hur dagvattenhanteringen kan utvecklas och förbättras genom exempelvis meandring 

och anläggande av dammar i Sandbäcken (kan också gynna biologisk mångfald samt naturupple-

velser).

4.5 Grön korridor och livsmiljöer för arter
En exploatering av Lilljansberget innebär att livsmiljöer försvinner. Kompensatoriska åtgärder för att 

mildra denna effekt kan utföras i kvarvarande delar, och genom att skapa miljöer och substrat som gyn-

nar födosök och häckning.

En allvarligare konsekvens av en exploatering är att delar av den gröna korridoren blir betydligt sma-

lare (ca 200-250 m) än idag (ca 200-600 m). Det långsträckta 200-250 m breda område som blir 

kvar innebär i sig kraftigt försämrade möjligheter för fåglar och djur att förflytta sig genom och inom 

Lilljansberget. Det kvarvarande områdets ekologiska funktionalitet som förflyttnings- och spridnings-

väg för arter försämras ytterligare av Lilljansvägen som delar denna del av Lilljansberget i två delar. En 

viktig åtgärd (som skulle gynna även andra nyttor för rekreation) är att ta bort denna väg och återställa 

miljön genom återbeskogning.

För att förbättra förflyttnings- och spridningsmöjligheter mellan Nydalaområdet och Stadsliden kan 

kompensatoriska åtgärder även utföras i området som ligger norr om Lilljansberget, dvs. södra delarna 

av Mariehemsängarna. Åtgärderna kan omfatta trädplantering och skapande av buskage där djur och 

fåglar tillfälligt kan gömma/uppehålla sig under korta perioder då de förflyttar sig mellan de större 

skogsområdena. Vi föreslår följande åtgärder:

•	 Uppsättning av fågelholkar och skapande av döda och skadade träd, vilket gynnar många arter 

från flera artgrupper, exempelvis insekter, fåglar och svampar.

•	 Förbättra Lilljansbergets funktion som grön korridor genom att ta bort Lilljansvägen samt återbe-

skoga de öppna delarna.

•	 Nyetablering av små träddungar och buskage i området mellan Stadsliden och Lilljansberget.

4.6 Utbildning
Eftersom stora delar av de områden som använts för utbildning redan flyttats så finns inte så mycket 

att göra för att minska effekterna av exploateringen på just detta område. Däremot finns fortfarande 

möjligheter till att bevara Framtidsskogen, samt för utbildning (bla. klavningsträning) i delar av gula 

området på karta 11, om naturlig vuxen skog samt yngre skog bevaras. Att bevara Framtidsskogen och 

områden väster om Petrus Laestadeus skulle också generera nytta då promenadstråk i skogsmiljö mel-

lan SLU och bostadsområdet Lyan skulle bevaras och stärkas, vilket dels ger möjligheter till rekreation 

samt möjliggör kortare gångavstånd mellan bostadsområdet Lyan och SLU. 

Vi föreslår följande åtgärd: 
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4•	 Säkerställ genom kontakt med SLU att så stora delar som möjligt av Framtidsskogen och övriga 

naturmiljöer som fortfarande möjliggör utbildning, bibehålls.

4.7 Försörjning av livsmedel
När det gäller bär- och svampplockning är det svårt att undvika negativa effekter av projektet och då 

endast knapphändig information kring hur nyttjandet av detta ser ut i dagsläget är det svårt att ge 

rekommendationer för hur negativa effekter kan undvikas, minimeras eller kompenseras. 

Även om exploateringen medför att arealen skog som kan nyttjas för svamp- och bärplockning minskar 

bibehålls en stor del av de ekosystemtjänster som möjliggör detta i och med att ett större skogsområde 

med varierade naturtyper inte kommer att tas i anspråk för bostadsbebyggelsen. En ökad tillgänglig-

het till Nydalaområdet öster om E4an ökar möjligheterna att nyttja även detta område för svamp- och 

bärplockning. Vi föreslår följande åtgärder:

•	 Säkerställ, genom att undvika barriärer, att det kvarvarande skogsområdet även efter exploatering-

en är lättillgängligt så att svamp- och bärplockare på ett enkelt sätt kan ta sig till dessa miljöer.

•	 Öka tillgängligheten till Nydalaområdet öster om E4an.

4.8 Sammanfattning skadelindringsförslag
Rekommendationerna ovan som baseras på skadelindringshierarkin kan sammanfattas genom att det 

finns ett antal åtgärder som innebär att negativa effekter minimeras, eller till och med positivt skulle 

kunna påverka utbudet och värdet av ekosystemtjänsterna i området. I tabell 2 sammanfattas bedömd 

påverkan före och efter utförda skadelindringsåtgärder för varje identifierad nytta. Att ta bort Lilljansvä-

gen och återbeskoga dessa delar skulle kunna ge positiva effekter för den gröna korridoren som bidrar 

med biologisk mångfald, samtidigt som området skulle kunna bidra till värden kopplat till naturupp-

levelser och motion. Förutom detta bör de åtgärder som innebär att de vattenreglerande tjänsterna 

bibehålls prioriteras, för att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser ekosystemen i området idag utför 

gratis. Detta kan kombineras med de kompletterande tekniska lösningar som krävs och tidigare utretts 

för området(Sweco, 2013). Att undvika exploatering kring Framtidsskogen skulle innebära att ytterliga-

re kostnader kopplat till utbildningsmöjligheter undviks. Förutom detta så bör tillgängligheten från det 

nya bostadsområdet till den del av skogsområdet som är kvar vara så stor som möjligt för att bevara 

eller tillskapa värden för naturupplevelser och motion.
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4Tabell 2. Sammanställning bedömd påverkan före och efter åtgärd

Identifierad nytta Bedömd påver-
kansgrad

Skadelindringsåtgärder Bedömd 
potentiell 
påverkan efter 
åtgärd

Naturupplevelser & 
motion

Medel Skapa stor grad av tillgänglighet till kvar-
varande områden på Lilljansberget samt 
Nydalaområdet öster om E4an. Bevarande 
av naturmiljöer, såsom utsiktsplatser och 
lövdungar, samt även behålla detta nära nya 
byggnader. Ökad möjlighet till motion. Bort-
tagande av Lilljansvägen samt återbeskog-
ning av de öppna delarna. 

Liten

Orientering Stor Säkerställa stadsnära orienteringsområden 
genom nyskapande eller bevarande bero-
ende på resultat från dialog med oriente-
ringsutövare.

Medel

Mountainbikecykling Medel Bevara och säkerställ nuvarande områden. 
Skapa nya uppmärkta spår för mountainbike 
vid exempelcis Nydala eller Grössjön.

Obetydlig, alt.  
nettoökning av 
värdet

Dagvattensfördröjning-
Översvämningsreg-
lering

Medel Bevarande av trädklädda grönytor i bebygg-
da delar, teknisk-ekologiska lösningar för 
omhändertagande av dagvatten

Liten

Grön korridor & livsmil-
jöer för arter

Stor Borttagande av Lilljansvägen samt återbe-
skogning av de öppna delarna. Trädplanering 
och skapande av buskage i området mellan 
Stadsliden och Lilljansberget. Uppsätt-
ning av holkar och skapande av döda och 
skadade träd i kvarvarande områden på 
Lilljansberget.

Medel

Utbildning Stor Bevara de de områden som används i 
utbildningssyfte som är möjliga att bevara. 
Framförallt Framtidsskogen.

Medel

Försörjning av livs-
medel

Liten Säkerställ att stor grad av tillgänglighet till 
kvarvarande områden på Lilljansberget kvar-
står efter exploatering samt öka tillgänglig-
heten till Nydalaområdet öster om E4an

Obetydlig
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55 Slutsatser

I kapitel fem redovisas de slutsatser projektet kommit fram till från ekosystemtjänstanalysen 

och de skadelindringsförslag som presenterats.

Analysen visade att ett flertal viktiga ekosystemtjänster genereras på Lilljansberget och att alla dessa 

kommer att påverkas av byggprojektet.  Ekosystemtjänsterna bidrar huvudsakligen till sex nyttor som 

bedömts påverkas av projektet. Dessa var: rekreationsmöjligheter kopplat till naturupplevelser och mo-

tion i stadsnära skogsmiljö, orientering och mountainbikecykling samt möjligheter till utbildning, tjänster 

som bidrar till dagvattenhantering och således minskade översvämningsrisker samt produktion av bär 

och svamp som möjliggör plockning, både för rekreation och som livsmedel. Förutom detta identifie-

rades också funktioner och tjänster som bidrar till områdets funktion som grön korridor vilket gynnar 

biologisk mångfald. En värdering av biologisk mångfald bedömdes alltför komplex för att utföra då kon-

sekvenserna av förändringar i de funktioner och tjänster som gynnar detta inte på ett tydligt sätt kan 

härledas till nyttor som påverkas. Detta behandlades därför enligt principen om ingen nettoförlust. 

Analysen visade att det finns ett antal åtgärder som skulle kunna bidra till att negativa effekter går att 

undvika, minimera, restaurera eller kompensera, så att stora delar av de kostnader i termer av försäm-

rade ekosystemtjänster kan minska. Vissa av de ekosystemtjänster som bidrar till naturupplevelser 

och motion kommer att försämras eller försvinna, men möjligheterna till att nyttja området för detta 

ändamål kommer ändå att finnas kvar, och genom att genomföra de skadelindrande åtgärderna kan 

nyttan ytterligare bevaras eller återskapas. Orienterings- och mountainbikemöjligheterna kommer att 

försvinna helt men det finns möjligheter att kompensera för den skada som uppstår för mountainbike-

cyklister genom att genomföra kompensatoriska åtgärder på andra platser eller genom annan form av 

orientering. 

Från de intervjuer som genomförts framkom också att den största förändringen för rekreationsmöj-

ligheterna i Lilljansskogen redan skett då tidigare exploateringar signifikant påverkat hur området kan 

nyttjas idag. 

Analysen har dock inte möjliggjort sofistikerade jämförelser mellan de miljöskador som skapas och 

de miljönyttor som skadelindringsåtgärderna medför, vilket innebär att det inte är möjligt att på ett 

precist sätt säga om kompensationsåtgärderna fullständigt kommer att uppväga för de skador som 

sker. Analysen beaktade fördelningsaspekter kopplat till de nyttor som försvinner med de som skapas 

men utredningen har inteinkluderat en djupgående fördelningsanalys av åtgärderna, dvs, en analys som 

undersöker om det är samma personer  som drabbas av den påverkan byggprojektet leder till som får 

nyttan av kompensationsåtgärderna. Denna analys kompliceras ytterligare då de bostäder som skapas 

på området bidrar till  nyskapade värden då ca 2500 personer kommer att få tillgång till bostäder nära 

den del av skogsområdet och dess ekosystemtjänster som blir kvar efter exploateringen.
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5Även om de största effekterna av exploateringen identifierats, värderats och bemötts med föreslagna 

kompensationsåtgärder så är en annan viktig slutsats från analysen att exploateringsprojektet medför 

ett antal små effekter, som är svåra att bedöma och värdera. Tillsammans med effekter från andra 

projekt på lokal eller regional nivå kan detta innebära betydande kumulativa effekter på ekosystem och 

förmågan att generera tjänster. För att kunna ta hänsyn till detta föreslås att en mer heltäckande kom-

pletterande ansats används, där analysen inte bara fokuserar på ett specifikt fall på detaljplanenivå, 

utan att även samlade effekter av exploateringar inom exempelvis kommunen eller regionen bedöms 

innan projekten genomförs, exempelvis på översiktsplannivå. Mer heltäckande värderingar skulle 

potentiellt kunna bidra till att mer resurseffektiva beslut kan fattas kring hur vi använder begränsade re-

surser till att skapa så stora positiva effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster som möjligt.
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66 Lärdomar

Projektet har behandlats som ett pilotprojekt och därför har det under arbetets gång genomförts 

ett antal arbetsmöten, avstämningar och korrigeringar av utredningen. I detta avsnitt delar vi 

med oss av ett antal lärdomar som kan bidra till att kommande projekt som syftar till att ta hän-

syn till ekosystemtjänster och biologisk mångfald i kommunala planprocesser på ett effektivt 

sätt kan utföras.

Detta var en av de första ekosystemtjänstanalyserna av en detaljplaneprocess i Sverige, och således 

också första gången ett sådant projekt genomfördes av Akademiska Hus och Umeå kommun. Därför 

var ett viktigt mål med projektet att under arbetets gång uppmärksamma de utmaningar en sådan 

analys medför beträffande datatillgång, hur djupa analyser som behövs, hur utfallet från utredningen 

kan användas praktiskt i planprocessen samt hur påverkade aktörers synpunkter kan insamlas och 

tillvaratas. Från projektet kan följande lärdomar dras nytta av:

1. Bakgrundsmaterial:

En avgörande faktor för hur detaljerad ekosystemtjänstanalysen kan bli är det bakgrundsmaterial över 

marktyper och ekosystem som finns tillgängligt i det område som ska analyseras. I detta arbete fanns 

ett gott underlag i form av biotopkarta och naturvärdesinventering tillgängligt, vilket underlättade 

analysen. För denna utredning var det snarare datainhämtningen kring det nuvarande och framtida 

mänskliga nyttjandet av området som var både resurskrävande och dessutom svårt att skapa sig en 

heltäckande bild av. I en ideal värld hade enkätstudier eller fokusgruppsträffar arrangerats för att på 

ett mer heltäckande sätt undersöka hur området nyttjas idag och potentiellt kan nyttjas i framtiden. 

Vår bedömning är dock att de riktade djupintervjuer som genomfördes i denna studie var tillräcklig för 

att uppfylla syftet med att genomföra översiktliga värderingar och ge rekommendationer över skade-

lindrande åtgärder. Att lösa hur kommunikation och dialog på ett effektivt och heltäckande sätt kan ut-

formas för att ta reda på hur medborgarna i en kommun beror av eller nyttjar ekosystemen i kommunen 

är en utmaning och kan förmodligen utvecklas i många svenska kommuner. En väl utformad process 

för detta skulle underlätta värderingsmomentet i liknande ekosystemtjänstanalyser.

2. Syfte och detaljnivå

Ytterligare en lärdom är att det också är av stor vikt att på ett tydligt sätt definiera vad resultaten från 

projektet ska användas till. Beroende på om analysen ska bidra till insikter på översikts- eller detalj-

planenivå så krävs olika detaljeringsgrad. Vidare bör det definieras om syftet med analysen är att få ett 

grepp om vilka värden som kan gå förlorade vid en exploatering, vilka sedan kan jämföras med de nyt-

tor som skapas, eller om man vill identifiera vilka tjänster som påverkas, väga dessa mot andra områ-

dens tjänster, och se till att effekterna blir så små som  möjligt. Svaret på denna fråga påverkar ansat-

sen och därmed vilka analyser som utredningen fokuserar noggrannare på. För det förstnämnda syftet 
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6kan en mer övergripande analys utföras,  medan detaljnivån på analysen av ekosystemen och området 

måste vara högre för den senare. 

3. Bevara ekosystemtjänster eller nyttor?

Ytterligare en viktig lärdom är att bestämma om analysen siktar på att identifiera och kartlägga eko-

systemtjänster i syfte att ta hänsyn till och bevara just ekosystemtjänsterna, eller om man vill synliggöra 

ekosystemtjänster i syfte att bevara de nyttor som ekosystemtjänsterna bidrar med till människors 

välfärd idag, och potentiellt i framtiden. För att förtydliga så kan det finnas ekosystemtjänster som 

idag inte nyttjas ( dvs. de bidrar inte till någon definierad slutlig nytta), och kanske inte heller kommer 

att nyttjas i någon större utsträckning inom en förutsägbar framtid. Som ett exempel, om vattenregle-

rande ekosystemtjänster i ett specifikt område försvinner, utan att det påverkar vare sig risk för torka, 

översvämningar eller någon annan tydlig nytta, bör samhällets begränsade resurser ändå läggas på att 

dessa bevaras? Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv beror detta till stor del på hur beslutsfattaren 

ser på risk och hur man prioriterar att använda resurser idag mot eventuellt nyttjande av en ekosys-

temtjänst i framtiden. Innan en ekosystemtjänstanalys påbörjar bör detta klargöras så att analysen kan 

fokusera på det relevanta syftet. I denna utredning användes ansatsen att de ekosystemtjänster som 

på något sätt bidrar till en tydlig nytta idag eller potentiellt i framtiden betraktades som viktiga och 

skyddsvärda, snarare än att bevara funktioner och tjänster per se.
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Bilaga 1

Kartor som användes vid de riktade intervjuerna för att beskriva området före etableringen av 

den nya stadsdelen samt vilka delar av området som planeras att bebyggas.

Spår av nyttjande
Inventeringsområde
Gamla elljusspåret, inmätt
Spontana stigar, inmätta
Spontana stigar, ej inmätta

±
0 300150 m
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