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 JM:s projekt Daggkåpan är placerat invid den nya parken.  
Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter.

JM:S ARBETE MED EKOSYSTEMTJÄNSTER  
I PROJEKT DAGGKÅPAN – FYRKLÖVERN

I kvarteret Daggkåpan är möten mellan människor och 
odling i fokus. Gården vänder sig till boende i olika 
generationer, vilket ger goda förutsättningar för möten 
mellan unga och äldre och för en levande gård från 
morgon till kväll. ”Blomstergången” som löper mellan 
kvarterets båda portiker kantas av odlingslådor som kan 
användas för odling. Ett växthus ger plats för grönsaks-
odling, sittplatser och umgänge. Gården delas av JM 
och Seniorgården och vänder sig till boende ur olika 
generationer. 

jm.se/daggkapan   

upplandsvasby.se 
08-590 970 00
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Vad är ekosystemtjänster? 
Det finns stora vinster i att värna och utveckla 
de tjänster som naturen erbjuder. Ekosystem-
tjänster är ett sorts stödsystem för staden där 
naturen förser oss med tjänster – helt gratis. 
Till exempel bidrar grönytor och planteringar 
till fördröjning av vatten från kraftiga regn till 
att minimera översvämningar. Buskar och träd 
bidrar till en förbättrad luftkvalitet genom att 
ta hand om föroreningar och gröna platser 
genom att bjuda in till möten och lek samt vara 
livsmiljöer för bin och humlor som är avgörande 
för pollinering.

Varför ett ekosystemperspektiv? 
Genom att titta på platsens förutsättningar, vad 
som finns där i dag och vad som skulle kunna 
behövas på platsen i framtiden går det ur ett 
ekosystemperspektiv att skapa en bättre miljö 
för människor i dag och i framtiden. 

Ekosystemtjänster i byggprojektet 
Fyrklövern 
Upplands Väsby kommun har kartlagt olika  
ekosystemtjänster och vilka strategier som 
behövs för att de ska förstärkas. Kartläggningen 
och strategierna utgör ett underlag vid planering 
och utveckling inom kommunen som gör att 
denna kan ske utifrån ett större sammanhang. 
Genom att stärka ekosystemtjänsterna stärks 
kommunens möjligheter att motstå olika 
former av förändringar i miljön, exempelvis till 
följd av ett förändrat klimat. Genom att tillföra 
ekosystemtjänster till Fyrklövern bidrar området 
till ett mer hållbart Upplands Väsby.

Med den här foldern vill vi visa exempel på hur 
ett byggbolag inom byggprojektet Fyrklövern 
arbetar med ekosystemtjänster. 
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Vad är ekosystemtjänster? 
Det finns stora vinster i att värna och utveckla 
de tjänster som naturen erbjuder. Ekosystem-
tjänster är ett sorts stödsystem för staden där 
naturen förser oss med tjänster – helt gratis. 
Till exempel bidrar grönytor och planteringar 
till fördröjning av vatten från kraftiga regn till 
att minimera översvämningar. Buskar och träd 
bidrar till en förbättrad luftkvalitet genom att ta 
hand om föroreningar. Gröna platser genom att 
bjuda in till möten och lek, samt att vara livs-
miljöer för bin och humlor, vilket är avgörande 
för pollinering.

Varför ett ekosystemperspektiv? 
Genom att titta på platsens förutsättningar, 
vad som finns där i dag och vad som skulle 
behövas på platsen i framtiden går det ur ett 
ekosystemperspektiv att skapa en bättre miljö 
för människor i dag och i framtiden. 

Ekosystemtjänster i  
byggprojektet Fyrklövern 
Upplands Väsby kommun har kartlagt 
var i kommunen olika ekosystemtjänster 
finns. Kartläggningen och strategierna är ett 
underlag vid planering och utveckling inom 
kommunen som gör att den kan ske utifrån 
ett större sammanhang. Genom att stärka 
ekosystemtjänsterna stärks också kommunens 
möjligheter att motstå olika former av  
förändringar i miljön, exempelvis följden av  
ett förändrat klimat. Genom att tillföra eko-
systemtjänster till Fyrklövern bidrar området  
till ett mer hållbart Upplands Väsby.

Med den här foldern vill vi visa exempel  
på hur ett byggbolag inom byggprojektet 
Fyrklövern arbetar med ekosystemtjänster. 
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Exempel på hur JM 
arbetar med 
ekosystemtjänster  
i Fyrklövern

BIOLOGISK MÅNGFALD
En variation av gröna ytor med lökar, gräs, 
perenner, buskar och olika träd bidrar till 

mångfald på gården och skapar en bra miljö för pol-
linerande insekter. Öppen dagvattenhantering med 
regnbäddar bidrar också till mångfald. Fågelholkar 
skapar boplats för fåglar och ger ett visuellt värde till 
gården.  

RENING AV DAGVATTEN  
OCH VATTENREGLERING
Dagvatten fördröjs och tas i största möjliga 

utsträckning omhand på gården genom en tunna för  
bevattning vid växthus, synliga ränndalar till regn-
bäddar och infiltration i planteringsytor.  

RENING AV LUFT OCH  
KLIMATREGLERING 
Gårdens växter bidrar till att rena luften och 

binda koldioxid. Lövträden och pergola med klät-
terväxter ger både lövskugga och bidrar till att minska 
lokala värmetoppar, samt att rena luften. 
 

POLLINERING OCH  
REGLERING AV SKADEDJUR 
En variation av blommande buskar, perenner 

och lökar som varierar över året, skapar en möjlig-
het för pollinerande insekter. Även odlingen skapar 
möjlighet till variation och fröspridning, vilket gynnar 
pollinerare.

 MAT                                                        
   På gården finns det odlingslådor som ger   
   möjlighet till att odla i mindre skala för  

boende. Växthuset är en annan möjlighet för att  
förlänga odlingssäsongen.

Pictogram:Funkia

CO2
KOLDIOXIDBINDNING
Nästan hälften av gårdens markyta består 
av planteringar eller gräsytor. Nya träd på 

gården, buskar och två pergolor med klätterväxter kan 
med sin lövmassa hjälpa till med koldioxidbindning.

BULLERDÄMPNING
Utöver två portiker är gården sluten mot 
omkringliggande gator. Planteringar och 

skärmar vid uteplatser med klätterväxter bidrar till 
bullerdämpning.

HÄLSA OCH FRITIDSUPPLEVELSER 
SAMT ESTETISKA VÄRDEN 
Gården blir variationsrik och erbjuder 

estetiska värden med blommande buskar och perenner 
med årstidsvariation, lövskugga från träd och  
möjlighet till odling. Synlig dagvattenhantering ger 
både ett pedagogiskt och estetiskt värde till gården.

SOCIALA RELATIONER 
Gården erbjuder flera gemensamma uteplat-
ser med pergolor och växthus, samt möjlighet 

till odling och lek, vilket ger möjlighet till samvaro. 
De gemensamma uteplatserna har grill och plats för 
långbord och växthuset kan förlänga utesäsongen 
och möjliggör till samvaro oavsett väder. En mindre 
uteplats vid kvarterets södra portik mot gatan kopplar 
ihop kvarteret med gatan.   

UNDERVISNING OCH KUNSKAP 
Uppsamling av regnvatten i tunna för  
bevattning och synlig hantering av dagvatten 

ger kunskap om hur regnvatten kan hanteras. Odlings-
lådor är tänkt att kunna användas av de boende.

Regndropps- 
torget 
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