
 

 
Nr C 660    

Mars 2022 

 

 

Naturbaserade lösningar i urbana miljöer 

Erfarenheter från Blue Green City Lab 

Eskil Mattsson, Johan Holmqvist 

  
  



Författare: Eskil Mattsson, Johan Holmqvist 
Medel från: Vinnova och basfinans 
Fotograf: Eskil Mattsson 
Rapportnummer C  660  
ISBN 978-91-7883-358-0 
Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift 
 
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2022 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 
 
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem 

 



 

 

Förord 
Denna rapport presenterar resultat och erfarenheter från projektet Blue Green City Lab. 
Projektet har genomförts under perioden 2017 till 2021 och har finansierats av Vinnova 
och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL). 

Projektet och testbädden Blue Green City Lab har haft som syfte att i större utsträckning 
öka användandet och utvecklingen av blågröna lösningar och produkter i den täta staden 
genom att knyta samman behovsägare, leverantörer och forskare.  

Projektgruppen vill tacka Vinnova och Stiftelsen IVL för finansiering och projektets 
partners för ett aktivt, lärorikt och kunskapshöjande deltagande. Vi hoppas att projektets 
resultat och erfarenheter leder till nya projekt och samarbeten.  

Författarna svarar själva för rapportens innehåll. Rapporten har granskats av en 
oberoende forskare på IVL.  
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Sammanfattning 
Intresset för naturbaserade och blågröna lösningar i städer ökar i Sverige allteftersom 
städerna förtätas. När städerna blir tätare sker det oftast på bekostnad av parker och 
grönområden. Varmare temperaturer, översvämningar och överbelastade dagvatten-
ledningsnät är exempel på påfrestningar som kommer att bli vanligare i städer till följd av 
den pågående klimatförändringen. Dessa utmaningar ställer krav på naturbaserade och 
blågröna lösningar i stadsplanering. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har under perioden 2017 till 2021 deltagit i ett Vinnova-
finansierat projekt i Malmö, Blue Green City Lab, som är en testbädd för blågröna 
lösningar. Projektet har bland annat syftat till att utvärdera både etablerade och ännu inte 
beprövade metoder av naturbaserade lösningar. Testbädden har inte haft en särskild 
fysisk infrastruktur som bas, utan de blågröna lösningar som ingått i testbädden har varit 
förlagda hos verkliga behovsägare på olika platser i Malmö stad. Målsättningen har varit 
att utveckla en testbädd för hållbara blågröna lösningar som kan attrahera tillräcklig 
finansiering för att kunna klara sig utan stödfinansiering.  

IVL:s roll i projektet har varit att utvärdera blågröna aspekter med fokus på hydrologiska 
parametrar och ekosystemtjänster. IVL har även bidragit med kunskap och erfarenheter 
kring organisatoriska aspekter av anläggandet av blågröna lösningar samt kompetens om 
hållbart byggande och vatten inom urban miljö. 

I denna rapport sammanfattar vi några av de utvärderingar och lärdomar som IVL gjort 
inom ramen för testbäddsprojektet. Projektet Blue Green City Lab har gett ökad kunskap 
och nya erfarenheter kring hydrologiska parametrar samt utvärdering av ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald i olika system, platser och stadsmiljöer. Det gäller 
specifikt användning och utvärdering av verktyg för ekosystemtjänstanalys, utvärdering 
av vattenförbrukning i växtväggar samt dynamiska dagvattenmodeller. Projektet har gett 
upphov till nya insikter kring vilka aspekter som behöver följas upp och förbättras för att 
blågröna lösningar ska utgöra användbara verktyg för att hantera de negativa effekterna 
av ett förändrat klimat. 

Arbetet och erfarenheterna från testbädden har lagt grunden för fortsatta möjligheter för 
nya projektsamarbeten, uppdrag och forskningsprojekt att implementera blågröna 
lösningar i urbana miljöer.   
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Summary 
There exists a strong interest in nature-based solutions as cities become denser and more 
populated. When cities become denser, it usually happens at the expense of green areas. 
Warming global temperatures can lead to increases in extreme precipitation events which 
have implications for how we manage stormwater runoff quantity. There is increasing 
evidence that installations similar to nature or natural processes can create a city that is 
better for human health and well-being while providing ecosystem services and positive 
effects on biodiversity and the city’s central functions. 

IVL Swedish Environmental Research Institute has during 2017-2021 participated in a 
Vinnova-funded programme in the city of Malmö, Sweden – Blue Green City Lab which is 
a testbed for blue-green solutions. The aim with the project has been to evaluate both 
established and new methods and products that support nature-based solutions. The 
testbed was established in different places in the city within the property of different need 
owners. The goal was to create a testbed for sustainable blue-green solutions that were 
able to attract its own finance without any support financing.  

Within the project, IVL has evaluated different blue-green aspects and solutions focusing 
on hydrological aspects and ecosystem services. IVL has also supported the project with 
knowledge and experience related to organizational aspects and competence in 
sustainable building and construction as well as water-related aspects connected to urban 
environments.  

The project has provided new knowledge and experiences on aspects related to 
evaluation of hydrological parameters, ecosystem services and biodiversity in different 
systems and urban environments. Specifically, new knowledge and understanding has 
been gained on tools for evaluating and mapping ecosystem services, evaluation of water 
use in green walls and storm water modeling tools. In summary, the project has provided 
insights around key factors that needs follow-up and review to support nature-based 
solutions to tackle climate change and advance urban sustainability. 

Experiences from this test-bed project implies new possibilities for continued research and 
collaborative projects to implement blue-green solutions in urban environments.   
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1. Inledning 
IVL Svenska Miljöinstitutet har under perioden 2017 till 2021 deltagit i testbäddsprojektet 
Blue Green City Lab1 tillsammans med Miljöförvaltningen i Malmö stad, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU), Sustainable Business Hub, och Scandinavian Green Roof 
Institute (SGRI). Projektet har delvis finansierats av Vinnova. 

Syftet med testbädden har varit att i större utsträckning öka användandet och 
utvecklingen av blågröna lösningar och produkter i den täta staden. Testbädden har haft 
som mål att öka efterfrågan och bidra till utvecklingen av nya lösningar och blågröna 
produkter genom att knyta samman behovsägare, leverantörer och forskare. Detta görs 
genom att fastighetsägare har fått testa olika system och produkter av grönblå lösningar i 
testbädden samtidigt som producenter har fått sina produkter utvärderade av oberoende 
experter på IVL, SLU och Green Roof Institute. Testbädden har dessutom fungerat som en 
nod för blågröna lösningar, genom att den erbjudit en rad andra funktioner utöver 
utvärdering. Exempelvis har testbädden erbjudit kurser, utbildningar, rådgivning, expert-
hjälp, marknadsföring och nätverkande. Erfarenheterna från denna multifunktionella 
testbädd kan komma att gynna företag som arbetar med export av vegetationslösningar 
men även av mätsystem och utvärderingshjälp av liknande testbäddar eller installation i 
andra länder. Figur 1 visar medverkande organisationer och deras roller i testbädds-
projektet. 
 

Figur 1. Medverkade parter och deras roller i testbädden Blue Green City Lab. 
 
Produkter som har testats är nya typer av gröna tak, gröna fasader, anläggningar för 
dagvattenfördröjning och/eller -rening, biotoper med hög mångfald och låg driftskostnad 
samt utvärderingar av ekosystemtjänster på olika plaster och miljöer i staden. Testbädden 
har inte haft en särskild fysisk infrastruktur som bas, utan de grönblå lösningar som 

 

1 https://bluegreencitylab.se 
 

https://bluegreencitylab.se/
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ingått i testbädden har varit förlagda hos verkliga behovsägare på olika platser i Malmö 
stad.  
 
IVL:s roll i projektet har varit att utvärdera blågröna aspekter med fokus på hydrologiska 
parametrar och ekosystemtjänster. IVL har även bidragit med kunskap och erfarenheter 
kring organisatoriska aspekter av anläggandet av blågröna lösningar samt kompetens om 
hållbart byggande och vatten inom urban miljö. Första två åren av projektet hade ett stort 
fokus på att ta fram koncept kring hur producenter och användare av olika typer av grön-
blåa lösningar ska kunna testa sina produkter och prestandan verifierad. Testen 
genomfördes i ett senare skede av projektet. Figur 2 visar olika aktörers roller inom 
testbäddsprojektet Blue Green City Lab och kopplingarna till olika aktiviteter inom 
testbädden. 

I denna rapport sammanfattar vi några av de projekt som IVL varit involverade i under 
testbäddsprojektet.  

 

Figur 2. Medverkande aktörers roller inom testbäddsprojektet Blue Green City Lab och kopplingarna till 
olika aktiviteter inom testbädden. 

1.1. Naturbaserade lösningar 
Inom ramen för den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling som lanserade i 
april 20182 satte regeringen nya mål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer (Regeringen, 2018). Det första etappmålet säger att kommunerna senast 2020 ska 
ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och 
tätorter.  
 
Det andra etappmålet handlar om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer och innebär att en majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta vara på 
dessa i de urbana miljöerna vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.  

 

2 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/karolina-skog-lanserar-strategi-for-levande-stader/ 
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Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder 
för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa 
ekosystem. Samtidigt främjas biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande 
(Naturvårdsverket, 2021). Naturbaserade lösningar kan bidra med viktiga funktioner för 
att klimatanpassa våra städer. De huvudsakliga målen med naturbaserade lösningar är att 
främja en hållbar samhällsutveckling, stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
skapa multifunktionalitet samt att öka resiliens och minska sårbarhet. 
 
Intresset för naturbaserade och blågröna lösningar i städer ökar i Sverige allteftersom 
städerna förtätas. När städerna blir tätare sker det oftast på bekostnad av parker och 
grönområden. Varmare temperaturer, översvämningar och överbelastade dagvatten-
ledningsnät är exempel på påfrestningar som kommer att bli vanligare i städer till följd av 
den pågående klimatförändringen (Bergström m.fl. 2020). Samtidigt ska många 
funktioner och värden tillgodoses och konkurrensen om ytorna är stor då städerna 
förtätas allt mer. Dessa utmaningar kräver större hänsyn och likvärdighet med andra 
intressen i stadsplanering samt ökad kunskap om innovativa blågröna system och 
naturbaserade lösningar som kan bidra till mer motståndskraftiga och trivsamma städer. 
Blågröna system kan till exempel vara gröna tak, öppna dagvattenlösningar, regnbäddar 
eller träd som är planterade i en genomsläpplig och vattenfördröjande struktur. Miljöer 
som inkluderar blågröna system har potential att leverera de ekosystemtjänster 
människan är beroende av för att mildra effekterna av de ovan nämnda påfrestningarna, 
till exempel att reglera temperatur eller infiltrera dagvatten (Persson m.fl. 2018). De 
senaste åren har flera metoder, verktyg och vägledningar tagits fram av olika aktörer på 
olika nivåer för att underlätta och styra detta arbete i rätt riktning (Ahlström m.fl. 2021). 
Blågröna lösningar har t.ex. fördelen att de är mer flexibla än traditionella VA-lösningar 
och kan vanligtvis utvecklas och förändras medan kapaciteten på VA-systemet är oftast 
mer komplicerat och kostsamt att förändra. Blågröna lösningar såsom regnbäddar, gröna 
tak och väggar, genomsläppliga ytor, svackdiken och träd kan sammantaget ge stora 
effekter i det urbana rummet. 
 
Tillväxtpotentialen för blågröna lösningar är mycket stor men det saknas för tillfället väl 
underbyggda siffror kring effektivitet och löpande kostnader och underhåll vilket hindrar 
marknadens utveckling. Sverige ligger långt framme på miljöteknikområdet generellt. Det 
gäller också för användning av vegetation och biologiska system för att lösa tekniska 
problem. Byggherrar och fastighetsägare vill gärna använda blågröna lösningar, men 
samtidigt vara trygga med att den lösning de väljer möter deras krav. En produkt som är 
utvärderad av våra oberoende experter ger en kvalitetsstämpel och ökar därmed 
köpvilligheten.  
 
Utgår man från Vinnovas definition av vad en testbädd är dvs: ”En testbädd är en fysisk 
eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test 
och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda 
områden.” så är testbäddar både oundvikliga och viktiga för att utveckla blå-gröna 
ekosystemtjänster (Vinnova, 2022). 
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2. Utvärderingar och tester 
Inom testbädden Blue Green City Lab har IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderat blågröna 
aspekter med fokus på hydrologiska parametrar och ekosystemtjänster. IVL har även 
bidragit med kunskap och erfarenheter kring organisatoriska aspekter av anläggandet av 
blågröna lösningar samt kompetens om hållbart byggande och vatten inom urban miljö. I 
detta kapitel sammanfattas några av de utvärderingar som gjorts av IVL inom testbädds-
projektet. 

2.1 Växtväggar 
Parkering Malmö installerade under sommaren 2019 växtväggar på P-huset 
Godsmagasinet (2 väggar totalt 100 m2) och P-huset Anna (3 väggar, totalt 400 m2) i 
Malmö på en yta av sammanlagt 5002 m i sydlig, östlig och västlig riktning. I 
växtväggarna har 40 olika växtarter, varav 15 arter ur den svenska floran planterats. 
Själva väggpanelen har utvecklats, levererats och installerats av företaget Butong. 
Växtväggarna består av ihålig betong, och har därför goda bullerdämpande egenskaper. 
(Figur 3). I dessa installationer har inte fokus varit prunkande vegetation utan ett mer 
återhållsamt uttryck där biologisk mångfald, naturligt utseende och resurshushållning har 
stått i fokus. Vegetationen är tänkt att utvecklas under flera år och sprida sig ungefär på 
samma sätt som man ser på en naturlig ängsyta eller alvarmark (Emilsson m.fl. 2020). 
 

  

Figur 3. Växtväggarna på P-huset Godsmagasinet (till vänster) och P-huset Anna (till höger). 

Bevattningen sker automatiserat. Förutom kommunalt färskvatten används regnvatten 
från parkeringshusens tak för att bevattna växtväggarna som samlas upp i vattentankar 
och pumpas till väggarna när det behövs. Bevattningen sker genom droppbevattning 
genom ett automatiserat system.  

Parkering Malmö hoppas växtväggarna ska ge ökad biologisk mångfald i form av små-
fåglar, bin och andra pollinerande insekter samt bidra till människors välbefinnande och 
hälsa. Förhoppningen är att växtväggarna ska ge andra hälsofrämjande värden såsom 
minskat buller samt viss partikelrening från avgaser. De kommer också att bidra till olika 
typer av ekosystemtjänster på ytor och platser, som tidigare inte har bidragit till stadens 
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gröna värden. Växtväggarna förväntas också skapa hemvist åt olika pollinerande insekter, 
men även spindlar och krypare som i sin tur kan bli mat åt fåglar.  

Tillsammans med Malmö stad har IVL Svenska Miljöinstitutet och SLU undersökt och 
utvärderat vilka nyttor som växtväggarna ger staden vad gäller aspekter som biologisk 
mångfald, minskat buller och omhändertagande av dagvatten. Malmö stad har utvärderat 
växtväggarnas bidrag till minskat buller och SLU har utvärderat parametrar kopplade till 
biologisk mångfald genom att analysera täckningsgrad av vegetation på växtväggarna 
samt analys av faunastödjande element, genom kameror, drönare och mätningar av olika 
antal objekt av insekter, solitärbin, tornseglare mm. IVL Svenska Miljöinstitutet har 
utvärderat vattenförbrukningen på P-hus Anna. 

2.1.1 Om växtväggar 
Intresset för alternativa gröna lösningar i städer ökar i Sverige allt eftersom städerna 
förtätas (Andersson och Karlsson, 2014). När städerna blir tätare är det oftast på 
bekostnad av gröna områden. Att skapa gröna ytor på byggnader, exempelvis genom 
olika typer av gröna väggar, är ett sätt att hitta lösningar på dessa problem. Gröna väggar 
kan ha positiv påverkan på miljö och hälsa och bidra till många ekosystemtjänster 
(Collins m.fl. 2017). 

I växtväggar som även kallas gröna väggar eller levande väggar växer växternas rotsystem 
på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på fasaden. Dessa skiljer sig från 
mer traditionella gröna fasader med växter som är planterade i marken och sedan växter 
vertikalt upp längs fasaden. Det är först under de senaste åren som levande väggar har 
börjat sättas upp på offentliga platser utomhus i Sverige och det saknas fortfarande 
mycket kunskap och erfarenhet kring processen och organisationen för att planera, bygga 
samt underhålla en levande vägg i Sverige (Block, 2016). 

Det finns i dag en brist på kunskap och erfarenhet av levande väggar såväl bland 
allmänheten och potentiella nya kunder som inom branschen vilket försvårar 
utvecklingen av levande väggar i Sverige. Fler goda exempel och ökad spridning på den 
kunskap och erfarenhet som finns efterfrågas. Samtidigt går det redan att se en positiv 
trend med allt fler levande väggar i Sverige där kunskapen och erfarenheten ökar med 
varje nytt projekt.  

En rapport från IVL (Andersson och Karlsson, 2014) visar på vikten av gott samarbete och 
kommunikation mellan involverade aktörer, där särskilt driftorganisationen spelar en 
mycket viktig roll för den levande väggens överlevnad. Erfarenheterna visar att tätt 
samarbete mellan de som uppför väggen och de som senare ska sköta underhållet redan i 
ett tidigt stadie av planeringen ger ett bättre slutresultat, medan icke-existerande 
samarbete anses försvåra drift och underhåll avsevärt. Fler utmaningar inkluderar 
hanteringen av avancerade bevattningssystem, växternas överlevnad under vinter-
halvåret och en hög investeringskostnad. 
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2.1.2 Mätning och utvärdering 
Bevattningen av växtväggarna på P-hus Godsmagasinet och P-hus Anna kan aktivt styras 
och bevattningsmängden kan därför optimeras för att få en bra utveckling av växterna 
och en minimal vattenanvändning i perioder utan regn. Under projektet har växtväggarna 
på parkeringshusen bevattnats en gång i veckan, vilket är betydligt mindre än många 
andra traditionella växtväggar. Enligt växtleverantören stoppar betongen stora delar av 
avdunstningen i jämförelse med andra system där vatten tillåts avdunsta rakt igenom 
ytskiktet (Bank och Nahringbauer, 2020). IVL har utifrån de flödesmätare som 
leverantören installerat i väggarna utvärderat färsk- och regnvattenförbrukning på P-hus 
Anna samt recirkulerande vatten på alla tre väggarna genom att mäta ingående och 
utgående vatten i växtväggarna. 
  
Resultaten visar att vattenförbrukningen under 2020 (kommunal + regnvatten + återflöde) 
uppgår till ca 210 000 liter för alla tre väggarna (Tabell 1; Figur 4) För 2021 är vatten-
förbrukningen ca 244 000 liter (Tabell 1; Figur 4). Vattenförbrukningen per kvadratmeter 
(totalt 400 m2) blir således 524 liter för 2020 och 610 liter för 2021. Andelen kommunalt 
vatten som användes var ungefär lika stor både 2020 och 2021. Dock skiljer sig 
förbrukningen av regnvatten och mängden återcirkulerat vatten kraftigt mellan de två 
åren – regnvattenförbrukningen var nästan tio gånger mindre 2021 och återflödet 
fördubblades från 2020 till 2021. Dessa variationer beror dock troligen på osäkerheter i 
registreringar från flödesmätarna och dess mäthjul än andra faktorer som väderlek och 
solinstrålning. Under 2020 fanns det till exempel en del tekniska problem kring fördelning 
av vatten till väggen samt problem med tryckfall och uppkoppling för bevattnings-
automatiken vilket gjort att data ibland är bristfällig eller saknas. Även för 2021 saknas 
det data och registreringar i många fall (Figur 4).  

Tabell 1. Total vattenförbrukning 2020 och 2021 för alla tre växtväggar på P-hus Anna. 

 
Kommunalt Regnvatten Återflöde 

Totalt 2020 70 604 64 970 74 340 

Totalt 2021 78 055 7 485 158 645 
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Figur 4. Vattenförbrukning för alla tre växtväggar på P-hus Anna per månad under 2020 respektive 2021. 

I Figur 5 gjordes en analys av vattenförbrukningen för respektive växtvägg (västra, södra 
och östra) under delar av vegetationssäsongen 2021. I de flesta fall är vattenförbrukningen 
som störst under augusti månad följt av juli månad. Den totala vattenförbrukningen 2021 
var som störst på den södra väggen (Tabell 2). Att vattenförbrukningen är som störst vid 
den södra väggen borde vara en direkt effekt av den högre solinstrålningen på den södra 
väggen jämfört med västra väggen och den östra väggen. 

Tabell 2. Total vattenförbrukning 2021 för västra, södra och östra växtväggen på P-hus Anna. 

Totalt vattenförbrukning västra väggen 2021 20 521 liter 

Total vattenförbrukning södra väggen 2021 30 343 liter 

Total vattenförbrukning östra väggen 2021 12 929 liter 
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Figur 5. Total vattenförbrukning 2021 för västra, södra och östra växtväggen på P-hus Anna. För västra och 
östra väggarna registernas bevattningsmängden vid tre panelnivåer vid växtväggen och i den södra väggen 
registreras vattenförbrukningen vid fyra nivåer. 
 
Utvärderingen av växtväggarnas vattenförbrukning visar att det finns stora osäkerheter i 
mätningarna och det är därför svårt att dra detaljerade slutsatser av vattenförbrukningen 
på växtväggarna förutom att förbrukningen varit som störst för den södra väggen med 
högst solinstrålning. Resultaten visar också att dagvatten i form av regnvatten kan stå för 
en betydande del av växtväggens vattenförbrukning vilket styrs av magasinerings-
kapacitet och väderlek. Generellt kan flödesmätare ge ganska osäkra mätningar och 
validering med klimat- och väderdata hade varit intressant för att korrelera väderlek med 
vattenförbrukningen närmare för att se hur stor betydelse torr väderlek och solinstrålning 
har på vattenförbrukningen.  

2.2 Utvärdering av verktyg för ekosystem-
tjänster 
En ekosystemtjänstanalys kartlägger vilka ekosystemtjänster som finns på plasten och ger 
ett underlag vilka ekosystemtjänster som det finns brist eller underskott på samt vilka 
ekosystemtjänster som kan utvecklas som är särskilt önskvärda för platsen. 

2.2.1 Verktyget ESTER 
ESTER är ett verktyg, som kan användas för att identifiera och analysera ekosystem-
tjänster på en plats eller i ett område. Inom ramen för testbäddsprojektet Blue Green City 
Lab, har IVL tillsammans med Malmö stad varit testpiloter för Boverket och 
Tankesmedjan Movium vid SLU och testat ESTER med syfte att förbättra och bidra till 
utvecklingen av verktyget. Verktyget testades under december 2020.  
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ESTER testades och utvärderats i exploateringsprojektet Sege Park i Malmö där ett äldre 
sjukhusområde omvandlas till ett område med blandad bebyggelse och funktioner med 
hög hållbarhet, samt att skydda värdefulla kultur- och naturvärden. Resultaten från testet 
av ESTER användes för att utvärdera själva verktyget och kommer inte att användas i 
exploateringsprojektet då detaljplanen för Sege Park sedan tidigare är antagen och 
byggnation redan påbörjats. ESTER testades även på en annan plats i staden i en innegård 
i en hyresgästförening för behovsägaren MKB. 

ESTER står för ekosystemtjänsteffekträkning och är ett verktyg för ekosystemtjänstanalys 
som Boverket tagit fram. ESTER är utvecklat för att ge en bild av vilka ekosystemtjänster 
som finns på en plats och hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en 
planerad åtgärd, men behöver kompletteras med andra undersökningar. Verktyget är 
tänkt att användas för mark som planeras att bebyggas, detaljplaneläggas eller befintligt 
område där något ska förändras. Boverket ger tips på hur man ska använda ESTER mest 
effektivt. Verktyget ska helst användas tidigt i projektet och det rekommenderas att vara 
flera personer med olika kompetenser och erfarenheter som besvara frågorna som är 
kopplade till verktyget (Boverket, 2020; Persson, 2020). 

Verktyget ESTER är indelat i de fyra underkategorierna för ekosystemtjänster: stödjande, 
reglerande, försörjande och kulturella tjänster. Verktyget är ett excel-dokument där 
användaren besvarar frågor angående dagens ekosystemtjänster på platsen och hur det 
kommer att bli i framtiden med det tänkta projektet. 

2.2.2 ESTER i Sege Park och Kv. Hagen 2 
En arbetsgrupp på tre personer (två från IVL och en person från Miljöförvaltningen i 
Malmö stad) testade verktyget ESTER i Sege Park i december 2020 (Figur 6). En av 
personerna besökte Sege Park några dagar innan testet att observera och bekanta sig med 
området inför testet av ESTER-verktyget. Under platsbesöket togs bilder och områdets 
utformning och sammansättning noterades utifrån fyra underkategorierna för 
ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster. Vid 
platsbesöket hade förberedande markarbeten för gator, belysning, VA-arbeten och övriga 
rivningar inletts i området, vilket påverkade ekosystemtjänsterna på platsen. 
Arbetsgruppen träffades sedan en gång för att diskutera bedömningarna i ESTER och 
testa verktyget samt göra iakttagelser över hur användbart verktyget är och vilka behov 
av vidareutveckling som vi ser. Vid själva testet av verktyget användes de bilder som togs 
över området samt kompletterande underlag i detaljplanen för att bättre ta ställning till de 
olika frågorna i verktyget. Arbetsgruppen tog inte hänsyn till pågående byggarbeten i 
området och den påverkan dessa hade för ekosystemtjänsterna. Vid testet av verktyget 
reflekterades det över hur användbart verktyget är och vilka behov av vidareutveckling 
som sågs. 
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Figur 6. Olika utemiljöer i Sege Park. 

Verktyget ESTER testades och utvärderades även på en innegård (Kv. Hagen 2) i 
Sofielund närheten av Möllevångstorget i juni 2021 (Figur 7). Behovsägaren MKB ville 
renovera och rusta upp en innergård för att öka ekosystemtjänsterna på platsen samt 
skapa multifunktionella ytor för sina hyresgäster. I samverkan med Blue Green City Lab 
genomfördes behovsdialoger med hyresgäster för att göra en nulägesanalys hur gården 
används i dag och av vem/vilka, vad som upplevs fungera mindre bra och dess orsaker, 
vad som saknas på gården, hur boende vill använda gården samt vilken typ av växter och 
funktion som önskas på platsen. Kombinerat med en ekosystemtjänstanalys med ESTER 
på gården föreslog sedan Blue Green City Lab förbättringsförslag av ekosystemtjänster 
och tog fram förslag på konkreta lösningar hur plasten kan användas för att uppfylla 
prioriterade ekosystemtjänster. Utifrån detta underlag tog MKB sedan fram underlag för 
upphandling av gårdsrenoveringar med syftet att öka antalet ekosystemtjänster på 
innegården. 

 

Figur 7.  Utemiljöer på en innegård i Kv. Hagen 2, Sofielund. 
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2.2.3 Mätning och utvärdering 
Figur 8 visar tillgången till ekosystemtjänster i Sege Park som ett värde i procent för olika 
ekosystemtjänstkategorier som man ska förhålla sig till under projektets gång. Detta 
värde är den uppnådda poängen per ekosystemtjänstkategori delat med den maximala 
poäng man kan få (om man svarar ja på alla frågor). Det är ingen egentlig värdering och 
man ska inte jämföra olika kategoriers procentsats, ett lågt värde på en ekosystemtjänst-
kategori behöver inte betyda att det är dåligt för platsen, utan speglar bara vad som finns 
jämfört med vad verktyget kan ge som mest.  

Intrycket är att det är relativt enkelt att använda ESTER och förstå hur verktyget ska 
användas eftersom det framgår tydligt i instruktionen hur det ska användas, hur 
verktyget fungerar och vilka svar verktyget ger och inte ger.  

Även om frågorna i ESTER speglar angivna ekosystemtjänster på ett bra sätt har vissa 
frågor dåligt med svarsalternativ och är svårdefinierade, eller är svåra att besvara vilket 
skapar utrymme för subjektiva tolkningar. ESTER är också ett bra dialogverktyg då 
användandet skapade en positiv diskussion inom gruppen och bidrog till ökat lärande 
och förståelse om olika faktorer som påverkar olika ekosystemtjänster.  

Vårt intryck är att en bred ämneskunskap från olika personer samt kunskap om plasten 
förbättrar den slutgiltiga bedömningen av ekosystemtjänsterna. Detta möjliggör också att 
kunna göra avvägningar och bedömningar om verktygets resultat är tillförlitligt. Många 
frågor är dock svåra att besvara utan expertkunskaper eller underlag eller platsbesök.  
Med tanke på att verktyget ofta används av aktörer utan expertkompetens inom 
biologi/ekologi innebär att ett sådant verktyg måste vara användarvänligt men samtidigt 
inte ge en alltför förenklad bild av verkligheten. 

 

Figur 8. Tillgång till ekosystemtjänster i Sege Park. 
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Att använda ESTER tar en del tid i anspråk men med tanke på det potentiella utfallet är 
det en process som behöver få ta tid. Diskussionen som uppstår kring vilka ekosystem-
tjänster som ska prioriteras och vilka målkonflikter och synergier som kan uppstå på 
platsen kan ha ett stort värde och ökar kunskapen hos de som besvarar frågorna. Detta 
kan synliggöra alternativ lokalisering eller utformning. 

Sammanfattningsvis har testet av ESTER bidragit till ökad kunskap och erfarenheter kring 
utvärdering av ekosystemtjänster och biologisk mångfald som kan komma till nytta vid 
framtida utvärderingar av blågröna/naturbaserade lösningar i olika miljöer. Utöver att 
vara ett verktyg för att synliggöra ekosystemtjänster är ESTER är ett utmärkt diskussions-
underlag som belyser att sammansättningen och kompetensen hos de som använder 
verktyget kan spela stor roll för resultatet. Även omgivningen som projektet verkar i (t.ex. 
urban/rural miljö) påverkar i många fall svaren och bedömningen. Dessa aspekter och 
lärdomar tar vi med oss i vårt försatta arbete med andra projekt. På ett större plan ökar 
denna typ av ekosystemtjänstverktyg möjligheten för dialog, utveckling och samarbete 
mellan olika aktörer och möjliggör att ekosystemtjänster får högre betydelse i samhälls-
byggnadsprocessen. 

2.2.4 Utvecklingsmöjligheter 
Nedan ges några förslag till utvecklingsmöjligheter av ekosystemtjänstverktyget ESTER. 

• Vissa frågor i ESTER skulle behöva omformuleras då några av frågorna gällande 
t.ex. stödjande ekosystemtjänster inte är formulerade för urbana miljöer. Hur 
värderar till exempel ett naturområde och vad menar man är ett större eller 
mindre område? 
 

• Vissa frågor är för enkla och kan ge olika svar beroende på sammansättningen/ 
kompetensen på gruppen som besvarar frågan. T.ex. finns bördiga jordar i 
området/ växer det bra, vad är många daggmaskar, finns betydande andel icke 
hårdgjord mark i området? En handledning/bilaga kan underlätta att svaren från 
olika grupper med olika kompetens blir mer likriktade. I bilagan skulle några 
förklaringar till vissa frågor verktyget anges. Detta är främst nödvändigt när icke-
experter använder sig av ESTER. 
 

● En vidareutveckling och integrering av verktygen i en webb – eller GIS 
applikation skulle öka användbarheten och ge fler möjligheter till analys. 

● Det finns potential att vidareutveckla ESTER genom att inkludera andra 
hållbarhetsdimensioner och miljöpåverkan samt skötsel och grönytefaktor.  

• Vissa frågor kräver förklaringar/definitioner. Till exempel vad är en grön 
korridor/spridningsväg, vad är en ovanlig naturtyp? När är ett träd skyddsvärt? 
Det hade varit bra med en bilaga/extra flik i verktyget där de olika frågorna 
specificeras om användaren har frågor. Exempelvis vad som räknas som ett 
skogsområde kan skilja sig åt i urbana kontra rurala områden.  
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• Många frågor är svåra att besvara utan expertkunskaper eller utredningar/ 
platsbesök/markundersökningar etc. I detta fall hade vi tillgång till underlag från 
detaljplanen såsom trädinventering mm vilket underlättade svar på vissa frågor. 
 

• Frågan om det finns lämpliga platser för bikupor bör ha en förklaring i en bilaga 
om att honungsbin kan utkonkurrera ut solitära bi och andra insekter I en urban 
miljö kan bikupor vara mindre bra för den biologiska mångfalden.  

 
• Det uppstår ibland målkonflikter mellan biologisk mångfald och andra ekosystem-

tjänster och det är viktigt att användaren förstår detta, då det inte alltid är en 
ekolog som använder sig av verktyget. Verktyget behöver vara väldigt användar-
vänligt men samtidigt inte för förenklat. 
 

• Verktyget tar inte hänsyn till att det ibland kan uppstå ekosystem-otjänster 
(disservices), exempelvis att träd ibland skymmer sikt eller kan hålla inne 
föroreningar i ett gaturum, eller att stora mängder avfallna löv i alléer skapar 
lövhalka eller kräver stor skötsel, vilket gör att buller kan uppstå i samband med 
skötselåtgärder. 

2.3 Dynamisk modellering 
Inom projektet har också ett annat verktyg och metod testats för att uppskatta möjligheten 
att använda enkla matematiska verktyg och modeller för att beräkna kapaciteten med 
regnbäddar i gårdsmiljöer. 

Det verktyg som testats och utvärderats är STELLA Architect3 som är ett matematiskt 
dynamiskt modelleringsprogram.  

I verktyget har specifika modeller skapats med platsspecifika parametrar för den unika 
miljön som utvärderats. Modellen utgick från en befintlig gård i Malmö innerstad (Brf 
Källan) med sammanlagt åtta stuprör som totalt avvattnar drygt 600 kvadratmeter takyta. 

Fördelen med att arbeta med dynamiska modeller är att det är relativt enkelt att studera 
utfallet av modellscenarier som exempelvis regnintensitet, totala regnvolymer men också 
specifika karaktäristika för regnbädden såsom area, volym och jordmaterialet såsom 
porositet, hydraulisk konduktivitet etc. Modellen är också helt öppen vilket gör att det är 
möjligt att studera men också förändra både parametrar och ingående konstanter. Detta 
gör det möjligt att ganska enkelt anpassa modellen för olika scenarier men också olika 
förhållanden. Således kan man anpassa modellen både efter olika dynamiska regns-
cenarier, olika platsförhållanden och regnbäddens utformning. Nedan visas en grafisk 
modell som togs fram i samband med att studera olika skyfallsscenarier för innegården 
Brf Källan.  

 

3 https://www.iseesystems.com/store/products/stella-architect.aspx 
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Figur 9.  Visualisering av modell som beräknade vattenflöde till och från virtuella växtbäddar på innergård i 
Malmö. 

2.3.1 Resultat 
Resultatet från modelleringen visar tydligt att en regnbädd har en begränsad nytta för ett 
skyfall (10-års regn) om inte regnbäddarna görs så pass stora att de kan svälja 10–15 
kubikmeter momentant. Däremot kan regnbäddarna ha en funktion under mer normala 
årsvariationer om man designar regnbäddarna så att de är i storleksordningen 0,8 kbm 
per 100 kvm takyta och att man kan kontrollerat avvattna bäddarna till en infiltrations-
anläggning såsom en gräsyta eller icke hårdgjord yta.  

I Figur 10 visas ett exempel på regnbäddar med en totalyta på 4 kvm som visar att för en 
takyta med drygt 600 kvm och med normalregn utan något 10-års regn är det möjligt att 
ta hand om merparten av regnvolymen om regnbäddarna har ett djup på 1 meter. 

2.3.2 Utvärdering av nyttan med dynamisk 
modellering 
Matematisk dynamisk modellering kan vara ett bra sätt att utvärdera eller bedöma nyttan 
av en specifik teknik eller en blågrön lösning i stadsmiljö. Syftet med exemplet ovan var 
främst att visa att det är rimligen enkelt både ur ett tidsperspektiv och ur kompetens-
perspektiv att göra en beräkning och utvärdering för en specifik situation och metod. Det 
är också möjligt att gå vidare att utveckla modellen ytterligare med mer detaljerade 
förutsättningar. Den största nyttan med att använda modelleringsverktyg är möjligheten 
att simulera olika scenarier. Finns det en konceptuell modell som underlag är det möjligt 
att modellera såväl olika regnscenarier under olika tidsperioder som att simulera 
avrinnings- och perkolationshastigheter med mera. Modeller kan också vara ett bra 
pedagogiskt redskap att visa hur olika regnepisoder kan påverka en stadsmiljö som 
exempelvis en innegård. 
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Figur 10.  Grafen visar vattennivån i växtbäddar på innergård i Malmö med en area på 4 kvm. 

3. Erfarenheter från testbädden 
I detta avsnitt sammanfattas några av de lärdomar och erfarenheter som IVL gjort inom 
testbäddsprojektet Blue Green City Lab. 

En sammanvägning av en litteraturgenomgång som gjordes inom ramen för testbädds-
projektet Blue Green City Lab visar är att det kan vara mycket resurskrävande och osäkert 
att skapa och utvärdera en fysisk testbädd kvantitativt inriktad på till exempel blågröna 
lösningar för att bestämma dess hydrologiska egenskaper. Skälen till denna slutsats är: 

1) Svårigheter att bestämma vad man vill utvärdera, vilka, vilken regnhändelse skall 
utvärderas då resultatet är helt beroende på de regn-scenarier som väljs. 

2) Tillförlitliga test kräver att testet pågår under en längre tid för att kunna 
utvärderas på grund av substratets och växttäckets mognad. 

3) Blågröna lösningars platsspecifika förutsättningar varierar beroende på de fysiska 
och klimatologiska platsförhållandena. 

4) Svårigheter att skala upp en testbädd eller en pilot till operationella förhållanden. 
Reproducerbarheten är en utmaning då två försök aldrig kan vara identiska 
varken sett utifrån konstruktionen på lösningen som sådan och att klimat-
förhållandena aldrig är densamma. 
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Fler erfarenheter och lärdomar från projektet och omkringliggande omvärldsanalyser 
omfattar följande punkter: 

• Flera lösningar behövs: Den gröna täta och hållbara staden med höga boende-
kvaliteter kommer inte uppnås genom en enda lösning, utan genom att hitta flera 
lösningar som täcker upp olika behov och som tillsammans utgör den mång-
funktionalitet, konnektivitet och leverans av tjänster som krävs. En specifik 
multifunktionell lösning som ett grönt tak eller grön vägg kan här spela en viss 
roll men de måste klart kombineras med andra blågröna komponenter som 
parker, regnbäddar och traditionella planteringar. Självklart måste de också 
fungera tillsammans med nuvarande och framtida gråa tekniska lösningar.  
 

• Organisatoriska aspekter: Erfarenheter från tester inom testbädden ligger i linje 
med tidigare erfarenheter att samarbete kring planering, skötsel, förväntningar, 
roller, kostnadsfördelning mellan behovsägare, producenter och utvärderare är 
centralt för ett bättre slutresultat. 
 

• Nya kunskaper och erfarenheter: Testerna har fungerat som en pilot för att hitta 
lämpliga metoder att kunna utvärdera ny teknik och nya verktyg för att kunna 
kvantifiera och kartlägga, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och andra 
värden. En del av blågröna produkterna som finns på marknaden är komplexa och 
testbädden hade som mål att ta fram ny kunskap kring hur de verkligen fungerar 
och hur de kan optimeras (Emilsson m.fl. 2020). 
 

• Anpassning till platsen: Testbädden och omvärldsanalyser gjorda av IVL kring 
projektet har visat att behovet och intresset av standardiserade fysiska tester för 
blågröna produkter är begränsat. Platsspecifika resultat och lokala variabler är 
utslagsgivande. Vi ser därför en större efterfrågan på utvärdering och tester som 
är anpassade efter produkt/lösning och lokalisering. Utvärdering och testprogram 
behöver också kunna anpassas efter platsspecifika krav. 

 
• Behov av teoretiska utvärderingar: Att utvärdera en grönblå produkts fulla 

påverkan på alla ekosystemtjänster i staden kan vara komplicerat och kostsamt. 
En teoretisk utvärdering av produktens potential att skapa ekosystemtjänster har 
därför bedömts som viktigt och ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att utvärdera fler 
ekosystemtjänster. Under senare år har flera aktörer utvecklat en rad olika verktyg 
för bedömning och kvantifiering av ekosystemtjänster som kan underlätta 
bedömningen. 



 Rapport C 660  Naturbaserade lösningar i urbana miljöer – Erfarenheter från Blue Green City Lab 
 

23 

4. Fortsatt arbete 
IVL och flera av de deltagande parterna i Blue Green City Lab (Sustainable Business Hub, 
SLU, Greenroof Institute) beviljades 2021 nya medel av Vinnova för projektet ”Ökad 
implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden”. Projektet har 
som mål att implementera effektiva produkter och tjänster som bidrar till stadens 
klimatanpassning och stärkt resiliens mot klimatextremer som skyfall och värmeböljor. 
Projektets syfte med projektet är att utveckla den pågående innovationsprocessen för blå-
gröna lösningar i urban miljö genom att möjliggöra en ökad implementering av befintliga 
blå-gröna lösningar på marknaden (Figur 11). Genom att identifiera och synliggöra 
funktionella produkter och lösningar på marknaden kan fler lösningar komma att 
implementeras i våra städer. Resultaten och erfarenheterna från testbäddsprojektet Blue 
Green City Lab kan komma till stor nytta i det nya projektet. 
 

 
Figur 11. Vinnovaprojektet “Ökad implementering av blågröna lösningar” är en fortsättning av projektet 
Blue Green City Lab och har som fokus att implementera blågröna lösningar genom att sprida innovationer 
till samhället/marknaden. 
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