
Enligt Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)* hotas
uppskattningsvis 1 miljon djur- och växtarter av utrotning
– många inom något decennium. De vitala ekosystem som
vi alla är beroende av försämras snabbare än vi någonsin
förutsett. Detta har stor påverkan på vår ekonomi, vårt
uppehälle, vår matförsörjning, vår hälsa och vår
livskvalitet över hela världen.

Rapporten visar att stadsdelar som byggts i harmoni med
naturen och sådana som stimulerar biologisk mångfald
gynnar istället för att missgynna vårt klimat och förbättrar
både vår fysiska och mentala hälsa.

EKOSYSTEMTJÄNSTER – GER HÄLSA OCH ÅTERHÄMTNING
Återhämtningsförmågan hos städer ökar om deras
infrastruktur integreras med naturliga system, tjänster och
resurser. Till exempel reglerar genomsläppliga ytor,
trädbaldakiner och våtmarker vattenflöde mycket
effektivare än konstgjorda strukturer.

”Building in biodiversity: For climate, for health”, är den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco
och fokuserar på den vitala roll biologisk mångfald spelar i våra urbana miljöer. Rapporten visar
hur vi kan omvandla vår nuvarande inriktning för att  designa städer till en som bygger på
biologisk mångfald för morgondagens städer. Innovativa design- och planeringslösningar ger stora
fördelar där biologisk mångfald gynnar vår hälsa och miljön.

Building in biodiversity
For climate, for health 

Detta minskar också den relativa risken för att infrastruktur,
såsom vägar, järnvägar, byggnader och vattenvägar drabbas
av betydande negativ påverkan från ökande miljöproblem
och stress på grund av miljöförändringar.

TRÄD OCH VEGETATION – DELAR AV EKOSYSTEMTJÄNSTER
Rapporten tar som exempel fram det bidrag träd,
vegetation och natur ger till vår stadsmiljö, vår hälsa och
vårt välmående. Med rätt design kan stadsområden hjälpa
till att minska föroreningar, värmevågor, sjukdomar och ge
en bättre återhämtning efter klimatförändringar

Från kolbindande ekosystemtjänster till ökad biologisk
mångfald från stadsskogar. Från ett träd som absorberar upp
till 150 kg CO2 per år över markytan till potentialen hos
jorden under det som kan ta hand om 5-15 % av globala
utsläpp från fossila bränslen. Vi ser också att när
temperaturen stiger kan en strategisk trädplantering erbjuda
möjligheten att sänka temperaturen med så mycket som 2-8
grader vilket bekämpar problem som den urbana effekten
med värmeöar.
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NYA BADPLATSER,  DESIGNADE ATT SKYDDA NATUREN

Nya badplatser i Silkeborg, Danmark – konstruerade av
lokalt trä och designade för att skydda naturens och sjöns
biologiska mångfald. Almindsø i Silkeborg är en del av ett
internationellt skyddsområde och de två badplatserna har
utvecklats i nära samarbete med danska naturvårdsverket.

Inspirerad av naturens egna former är cirkeln grundidén
bakom designen. De hopkopplade broarna – med
integrerade byggnader och faciliteter – kommer att bjuda
in badgästerna att använda broarna när de rör sig runt
badplatserna. På detta sätt kommer byggnaderna och
broarna att påverka naturen minimalt. De nya havsbaden
kommer att byggas av lokalt producerat trä och kommer
att sammanfogas utan användning av beslag.

GRÖNA BOSTADSOMRÅDEN
Arkitekter och entreprenörer arbetar tillsammans för att
designa en stadsdel i Horsens, Danmark, som kallas
Rantzausbakke. Sweco har, tillsammans med klienten,
arbetat intensivt med biologisk mångfald i
landskapsarkitekturen, hantering av lokalt regnvatten som
ett rekreationselement och olika utomhusaktiviteter för de
framtida innevånarna.

Hela området kommer att bindas samman med ett nätverk
av stigar och cykelvägar som kommer att ge enkel åtkomst
till den näraliggande naturen, det omgivande
ängslandskapet som ökar mångfalden. Rantzausbakke
kommer att ge invånarna enkel åtkomst till sjöar, skogar
och ängar. Här kan invånarna samlas för gemensamma
måltider, aktiviteter på lekplatsen, utomhusträning och
samling runt brasan eller de gemensamma grönsakslanden.

 

Vi kan se att framtida städer måste gå bort från ritningarna
som vi ärvde från den industriella revolutionen, som har
skapat en klyfta mellan människor och deras naturliga miljö.
Nästan 75% av befolkningen i Europa bor i ett stadsområde,
så det är troligt att stadsområden är där de flesta människor
kan och vill vara nära naturen.

Rapporten "Building in the biodiversity; For climate, for
health" visar på viktiga åtgärder stadsplanerare, arkitekter,
ingenjörer, miljötekniker och medborgare kan vidta för att
uppmuntra biologisk mångfald i våra stadsmiljöer. Vi tar upp
riktiga lösningar och åtgärder för att säkerställa ökad
biologisk mångfald som leder till förbättrad fysisk och men-
tal hälsa ochsom är ett mindre hot mot miljön.

Explore more insights by visiting our website: Swecourbaninsight.com

* FN: s miljöprogram (UNEP) tillhandahåller IPBES sekretariattjänster. IPBES är ett oberoende mellanstatligt organ som
inrättats av staterna för att stärka det vetenskapspolitiska gränssnittet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för
bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.
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Framtida städer - design i balans med naturen
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