






Välkomna till Mariestad





Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Vi befinner oss i ett av världens modellområden för hållbar utveckling

Foto Daniel Ström



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Näringslivet - ni är en viktig del av omställningen!

• Klimatförändringar; torka, skyfall, översvämningar, luftkvalitet och 

relaterade sjukdomar blir alltmer påtagliga.

• Vid exploatering skapas ofta mycket hårdgjorda ytor. Odlingsmark 

och grönytor blir vägar, hus och parkeringsplatser. 

• Träd och annan växtlighet kan ta hand om stora vattenmängder, 

sänker temperaturen, dämpar buller, tar hand om luftföroreningar 

och ger liv åt djur och insekter.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Näringslivet - ni är en viktig del av omställningen!

• Därför viktigt att vid exploatering ta tillvara på befintliga 

naturvärden så som träd 

• Viktigt säkerställa växtlighet och gröna stråk för insekter och annat 

liv

• Vi människor är beroende av de här tjänsterna  

• Naturen levererar dem gratis till oss – om vi bara planerar och 

agerar smart, och långsiktigt.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Vårt biosfärområde

• År 2010 gavs utnämningen av Unesco till 

Lidköpings, Götene och Mariestads 

kommunområden 

• Alla som bor och verkar i området kan 

fylla modellområdet med ett hållbart 

innehåll – vi bygger modellområdet 

tillsammans!



Det finns sju  biosfärområden  i Sverige

• Vänerskärgården med Kinnekulle

• Kristianstads vattenrike

• Blekinge Arkipelag

• Östra Vätternbranterna

• Nedre Dalälven 

• Voxnadalen

• Vindelälven-Juhtatdahka

Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Det globala nätverket 

738 biosfärområden 

134 länder 

I alla dessa jobbar man lokalt för att söka lösningar på globala utmaningar.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområdenas arbete utgår från att 

• Bevara och nyttja biologisk och kulturell mångfald, 

ekosystem och landskap

• Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt

• Stödja demonstrations-

projekt, forskning och 

kunskapsutveckling. 

Unescos biosfärområden är arenor för 

genomförande av Agenda 2030



Unesco Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Vår roll innebär att

 Inspirera – lyfta goda exempel

 Mäkla – vara bron mellan olika 
parter

 Process- och projektleda

 Arenor för möten mellan 
människor och mellan människan 
och biosfären



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Den ideella föreningen 

Fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Styrelsen: Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner,  Länsstyrelsen Västra Götaland, 

föreningslivet och näringslivet.

Biosfärkontor

Grundfinansiering från kommunerna och Naturvårdsverket. 

Ytterligare finansiering via medlemskap, stiftelser och olika projekt.

Har cirka 85 medlemmar, olika kategorier av medlemskap. 

Ca 60 %  är företag och organisationer. 



Unesco Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

www.vanerkulle.org

Välkomna att bli medlemmar och följ med oss i sociala media!
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NYPRODUKTION AV BOSTÄDER I GÖTENE

MARTIN SOHLBERG, VD GÖTENEBOSTÄDER 
OCH JAKOB GEIDENMARK, PROJEKTCHEF SKANSKA



BAKGRUND 

• Bostadsprojekt hyresrätter i 

Götene

• Samverkan GöteneBostäder

och Biosfärområdet

• Totalentreprenad - Skanska 
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• Förtätning genom 2 st

nya bostadshus

• Tot 56 st lgh, 1-4 r o k

• Inflyttning hösten 2023

• Investering 103 mnkr

• Minus inv.stöd 21 mnkr

• Stort fokus på social, 

ekonomisk och eko-

logisk hållbarhet

• Mål: Årets bästa 

nyproduktion 2024
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• Pålade grundplattor

• Betongyttervägg plan 1

• Utfackningsväggar plan 

2 och uppåt

• Putsad fasad

• Plåttak

• Solceller

• Energi 56% av BBR

• Klimatmål normalhus 

Skanska -22%

• Ingen cellplast i 

byggkonstruktionens 

klimatskal

• Livscykelanalys (LCA)

• Inglasade balkonger
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DET VI VILL 

ÅSTADKOMMA 

• Utemiljön består av 

ekosystemtjänster och riktar 

sig mot de globala målen

• Biosfärområdet speglas

• Möjligheter till ökad kunskap

• Arbets- och 

kommunikationsmodell -

projektets steg och lärdomar

• Resultat delas och sprids.
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Foto Jonas Westbom

Tack







Strukturbild för Göteborgsregionen
(Göteborgsregionens kommunalförbund)

Riksintresse friluftsliv Grönstråkets avgränsning från PM 
Gestaltning grönstråk (Mölndals stad)Riksintresse friluftsliv
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Grönstråkets avgränsning från PM 
Gestaltning grönstråk (Mölndals stad)
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Diagram från: Ekosystemtjänstanalys (Mölndals stad)





Att realisera och förvalta
en vision

Daniel Gulliksson 
Landskapsarkitekt 
Sweco Architects

1

2022-029022--009-202

Tätt, grönt och hållbart…?









VISIONEN OM DEN TÄTA 
HÅLLBARA STADEN



Lösningen på våra utmaningar?



Ekosystemtjänster i den täta staden
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2022-09-02



Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (Tidigare förslag från Mandaworks)
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ATT PLANERA DEN 
TÄTA GRÖNA STADEN



Vad styr, egentligen?



Talen som styr vår (gröna)stadsutveckling?

e & P-tal



Exploateringstalet (e)



Parkeringstalet (P-talet)



Att planera, analysera och styra i den täta gröna staden



ATT REALISERA 
OCH FÖRVALTA DEN 

TÄTA STADEN



Vilken typ av grönska blir det?

Vad innebär det att anlägga 
och förvalta den?



Gatan



Kampen om utrymme…



Det är mycket som ska få plats i den täta staden!



KvarterKvartersmark

Kv Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Landskapsarkitekter: Urbio



på bjälklag

n start

Utmaningar med att bygga

Utmaningar

– Kommunikation

– Kunskap

Lösningar och medskick

– Skötselaspektenmåste finnas med frå

– Skötselplaner

– Gemensam vision och målbild

Kvartersmark



Det finns utmaningar med att anlägga grönska på bjälklag



Produktion



Anläggning och skötsel



Komplikationer…



NÅGRA TANKAR ATT 
TA MED SIG



Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (Tidigare förslag från Mandaworks)
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Den offentliga platsmarken



Kvartersmarken



VÄXTER
REDUCERAR

SMOG

ozöN

VAmN & VÄXTER
REDUCEltAR&REGlERAR

TE/,PERATJREN

I STADEN
URBAN NATUR
STÄRKER OMGIVANDE

EKOSYSTEM
GRÖNOMRÅDEN
ÖKAR OMGIVANDE
rf\5 IGHt ISVÄUl::N



Stadsgrönska och ekosystemtjänster i den täta staden



Stadsgrönska och ekosystemtjänster i den täta staden

Ta vara på det ni har…
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och komplettera med 
omsorg, eftertanke och 

långsiktighet!



Tack!

Daniel Gulliksson
Senior Landskapsarkitekt 

daniel.gulliksson@sweco.se
076-117 29 95

mailto:daniel.gulliksson@sweco.se




Presentationsnamn

Datum

Att bevara och återskapa natur

Att tillvarata trädens nytta i staden

Hållbara våtmarker

Distanskurser på kvartsfart

Kompetensutveckling hos 
yrkesverksamma inom 

natur- miljö- och planeringsfrågor



Presentationsnamn

Datum

Delmål 6.6 - Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem

Delmål 15.1-Ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030

Delmål 13.1 – Stärk motståndskraften mot och 
anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer
Delmål 15.9- Integrera ekosystem och biologisk 
mångfald i nationell och lokal förvaltning



Presentationsnamn

Datum

• Trädens ekosystemtjänster och dess juridiska skydd

• Bedömning och värdering av trädens 
ekosystemtjänster

• Skydda träd vid fysiska arbeten

• Skötsel av träd i urbana miljöer
• Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar 

inom samhällsutvecklingen

• Bevara och återskapa natur inom nya och gamla 
detaljplaner

• Planering, projektering och anläggning av 
naturbaserade lösningar

• Finansiering av naturbaserade lösningar - var finns 
pengarna? 

• Att sätta naturvårdsfrågor högt upp på den 
kommunala agendan

• Våtmarkernas funktion och värdering av dess 
ekosystemtjänster

• Planering, projektering och anläggning av 
våtmarker

• Drift och skötsel av våtmarker

Att bevara och återskapa natur- från idé till 
genomförande inom den kommunala 
utvecklingen

Att tillvarata trädens nytta i staden- från 
planering till anläggning och skötsel

Hållbara våtmarker- i stad och på landsbygd



Presentationsnamn

Datum

Värdet av våra ekosystemtjänster

(The New Division/Boverket)

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/ekosystemtjanster/grafiskt-material-ekosystemtjanster/


Presentationsnamn

Datum

GRÖNOMRÅDET

I grönområdet finns en rik biologisk 

mångfald. Området är viktigt för de olika 

arternas livsmiljöer och det ekologiska 

samspelet. Här finns ett rikt djurliv, vilket 

gör platsen till ett populärt 

rekreationsområde, perfekt för en 

springtur eller promenad.

I villastaden skapar trädgårdarna 

gynnsamma förhållanden för både växter 

och djur att frodas. Gräsmattor, träd och 

buskar reglerar lokalklimatet och är en 

del av kulturarvet.  

VILLASTADEN

VATTENDRAGET

Vattendraget utgör inte bara ett 

vackert inslag i stadsbilden som ger 

stadens dess identitet. Här verkar 

också en mängd olika viktiga 

ekosystem. Dess naturliga kretslopp 

renar och reglerar vatten, ger 

dricksvatten och mat. Att paddla längs 

med stränderna ger hälsa och 

rekreation.

FOTBOLLSPLANEN

Fotbollsplanen är en viktig 

plats för fysisk hälsa, möten 

mellan människor och kan 

också fördröja dagvatten.

VÅTMARKEN

I våtmarksområdet hjälper grönskan till att 

binda jorden och skyddar samtidigt 

staden från extremväder som 

översvämningar, erosion och torka. 

Våtmarken ger både oss, djur och 

småkryp näring och vatten. Hit kan vi ta 

oss om vi vill göra en inspirerande utflykt 

eller ta en kanottur i viken.

Parker och alléer fungerar som stadens 

lungor. Här skapar ekosystemen 

förutsättningar för en frisk miljö där både 

människor, djur och växter kan trivas. 

Parken är en viktig del av stadens gröna 

kulturarv. Här samlas människor för att 

träna, strosa, vila och umgås.

STADSPARKEN

(The New Division/Boverket)

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/ekosystemtjanster/grafiskt-material-ekosystemtjanster/


Presentationsnamn

Datum

Ta ett djupt andetag- Syret 
som fyller lungorna är 
resultatet av växternas 

fotosyntes – en 
grundläggande 

ekosystemtjänst












