Riksbyggen, StegEtt
Vi använder oss av ett ekosystemtjänstverktyg i varje nytt byggnadsprojekt.
Det hjälper oss att bedöma hur naturens tjänster kan
bevaras när nya bostadsområden ska byggas samt hur
ytterligare ekosystemtjänster kan skapas.
I brf Ljuspunkten planerar vi bland annat att bygga
odlingslådor på gården med ett utbud av växter som
gynnar pollinering och fröspridning. Vi kommer att
plantera olika sorters träd och buskar och installera
regnbäddar som fördröjer dagvatten och adderar
ytterligare ekosystemtjänster till kvarteret.
riksbyggen.se/ljuspunkten-vasby
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RIKSBYGGENS ARBETE MED
EKOSYSTEMTJÄNSTER I
BRF LJUSPUNKTEN – FYRKLÖVERN
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Exempel på hur
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med ekosystemtjänster
i brf Ljuspunkten
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BULLERDÄMPNING
Grönytor och växtlighet används för att skapa
bullerdämpning. Även klängväxter på murar
bidrar till bullerdämpningen.
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HÄLSA OCH FRITIDSUPPLEVELSER
SAMT ESTETISKA VÄRDEN
Bostadsrättsföreningens gård blir en trevlig
plats för de boende att vistas på. Plantering av bärbuskar,
fruktträd och växter bidrar till rekreation och estetiska
värden. Växtsmyckade regnbäddar som renar och fördröjer
dagvatten bidrar även till de estetiska värdena.
SOCIALA RELATIONER
En boulebana och odlingslådor på gården
skapar möjlighet till samvaro för boende.
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UNDERVISNING OCH KUNSKAP
Odlingslådor på gården bjuder in till
undervisning om odling. Regnbäddar kan ge
kunskap i hur dagvatten kan renas och fördröjas.
BIOLOGISK MÅNGFALD
I brf Ljuspunkten kommer murar med
klängväxter att skapa miljöer som insekter
kan bygga bo och leva i. Olika blommande växter och
grässorter ger upphov till en biologisk mångfald.
MAT
På gården finns det odlingslådor där det går
att odla. Det finns också äppelträd, smultron
och rabarber.

marken och fyller på vårt grundvattenmagasin
skapas ytor för infiltration. Grönytor, planteringar och
regnbäddar är ytor där regn- och smältvatten kan renas
och infiltreras nedåt i marken.

RENING AV VATTEN
OCH VATTENREGLERING
Regnbäddar skapas för en öppen dagvattenhantering som bidrar till rening och reglering av vatten.
Grönytor och växtlighet renar och bidrar till en reglering av flöden då växterna drar till sig vatten istället för
att det leds direkt till ledningar under marken.
RENING AV LUFT OCH
KLIMATREGLERING
Kvarterets grönytor och växtlighet renar
luften genom att de bland annat binder upp koldioxid
och tungmetaller. Grönytor och träd bidrar till att
minska risken för lokalt höga temperaturer och ger
skugga vid varma sommardagar.
Cykelförråd med uttag för elcykelladdning underlättar
för miljöanpassade transporter.
POLLINERING OCH
REGLERING AV SKADEDJUR
För att skapa förutsättning för pollinering
har växter som blommar under olika säsonger valts ut,
på så sätt gynnas pollinatörer. Exempel på växter som
gynnar pollinatörer är skogsklematis, tulpaner och
brunnäva. Även möjligheter till odling i odlingslådor
bidrar till pollinering och fröspridning.
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