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förord
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sammandrag / abstract

I takt med en ökad urbanisering och förtätning av de svenska städerna blir det allt viktigare att argumentera

As urbanization increases and Swedish cities densify, it’s becoming increasingly important to argue for the

för stadens gröna element. Samhället behöver formas så att en hållbar utveckling blir möjlig och samtidigt

cities green elements. Society needs to be designed so that a sustainable development becomes possible and

främja för fysiskt aktivitet i vardagen. Gröna stråk berör både urban grönstruktur och aktiv transport, vilket

also stimulate physical activity in everyday life. Green pathways affect both urban green structure and active

gör att de har potential att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samtidigt som fysisk

transport, which means that green pathways have the potential to contribute to economic, ecological and

aktivitet främjas.

social sustainability while at the same time stimulating physical activity.

Syftet med detta examensarbete är att belysa vikten av gröna stråk och visa hur de kan bidra till en aktiv

The purpose of this master thesis is to emphasize the importance of green pathways and to highlight how

och hållbar stad. Målet är att från en litteraturstudie ta fram kriterier för att analysera gröna stråk och utföra

they can contribute to an active and sustainable city. The goal is to create a proposal for how Höganäs

fallstudie på tre referensplatser. Utifrån de lärdomar som litteraturstudien och analyserna av referensplatserna

municipality can develop green pathways. The thesis is based on a literature study concerning what effects

ger så ska ett förslag för gröna stråk i Höganäs kommun tas fram. Arbetet bygger på en litteraturstudie som

green pathways have on cities. Furthermore, three separate pathways have been analysed, inventoried and

behandlar vad gröna stråk kan tillföra till en stad. Vidare analyseras och inventeras tre stycken skilda stråk

used as references. The thesis ends with a proposal for Höganäs municipality that is based upon the theories

i Lund och Malmö som referensobjekt. Utvecklingsförslaget som examensarbetet avslutas med baseras på

and knowledge derived from the literature study and from analyzing a set of chosen pathways. The proposal

de verktyg och teorier som litteraturstudien och referensobjekten har resulterat i och appliceras på Höganäs

concerns both the municipality as a whole, as well as a more detailed plan for Höganäs city. It’s meant to

kommun. Förslaget är konceptuellt och berör i övergripande skala hela kommunen och i mer detaljerad skala

serve as inspiration regarding how they can develop a greener and more sustainable municipality.

Höganäs stad och ska vara en inspiration till hur de kan utveckla en grönare sammankopplad kommun och
stad mot en hållbar utveckling.

This thesis has contributed to a deeper understanding of urban planning and it shows how green pathways
affect a city’s green structure and it’s flow of people. An oriented urban planning enables and promotes a

Detta arbete har skapat en djupare förståelse kring samhällsplanering och visar på hur gröna stråk både berör
en stads grönstruktur och dess flöde av människor. En målmedveten samhällsplanering möjliggör att en
hållbar och aktiv stad kan främjas.

sustainable and active city.
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bakgrund

År 2008 bodde det för första gången fler människor i urbana miljöer än på landsbygden (Moström 2013).
Enligt FN:s prognoser förväntas 66 procent av världens befolkning vara bosatta i städer år 2050 (United nation
2015,s.23). I dag bor mer än 80 procent av Sveriges befolkning i urbana miljöer och trenden fortsätter att hålla
i (Svanström 2015). I takt med en ökad urbanisering ställs det allt högre krav på att städer ska erbjuda en bra
byggd miljö för dess invånare och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Urbanisering bidrar dock till en ökad
belastning på miljön. Världens städer står för 75 procent av energiförbrukning och för mer än 70 procent av
de globala koldioxidutsläppen. Det resulterar i att vår planets kapacitet överskrids med cirka 50 procent och en
allvarlig konsekvens är att naturen tar skada. Samtidigt har städer en stor potential att främja en hållbar utveckling
och erbjuda dess invånare ett så litet globalt fotavtryck som möjligt. (WWF 2013, s.2)
Sveriges övergripande miljömål är att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa
generation. För att kunna utforma en hållbar livsmiljö och samhällsutveckling har fysisk planering en nyckelroll.
(Region Skåne 2015, ss.4-6)
Den starka trenden av urbanisering i de svenska städerna har resulterat i en fragmentering och minskning av
grönområden och parker under de senaste årtiondena, vilket har resulterat i att andelen grönyta per person
har minskat. (Naturvårdsverket 2015, s.23) Professorn Johan Colding argumenterar i Arkitektur om vikten av
grönska i våra städer och han anser att i en allt tätare stadsstruktur ökar behovet av grönska och dess tjänster. För
en sak är säker, det är människan som är beroende av naturen och inte tvärtom. (Kvint 2016, s.27)
Rapporten Hela staden belyser vikten av gröna element i en stad för att de både indirekt och direkt bidrar till en
hållbar stadsutveckling. Framtidens städer kommer att behöva ekonomisk tillväxt, fungerande ekosystem och
attraktiva miljöer, vilket gröna och blåa miljöer starkt främjar i en stad. Det är viktigt att stadens gröna ytor
har variation i storlek, innehåll och användningsområde för att komplettera behoven som både ekosystem och
människor har. Gröna områden i en stad bidrar till urbana ekosystemtjänster som är avgörande för människans
existens och välmående. (Jansson, Persson, Östman 2013, ss.11-14)
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En av vår tids största utmaningar är folkhälsan. Dagens samhällsstruktur gynnar transport med bil på bekostnad
av gång- och cykel transport. Denna trend har gjort att den fysiska aktiviteten som tidigare skedde på arbetet,
i hemmet och transportmässigt blivit en fritidssyssla. (Faskunger 2013, ss.12-13.) Levnadsvalen gör människor
individuellt men dessa val påverkas av hur samhället ser ut. Därför är utformning av den byggda miljön en viktig
aspekt för människors välmående eftersom som det formar grunden till ens vardagsliv. (Boverket 2013, s.6)
Forskning visar att rörelse under dagen har lika stora hälsoeffekter som ett träningspass. (Faskunger 2013, s.23)
En aktiv transport går hand i hand med en hållbar utveckling. Om en procent av befolkningen i Sverige skulle
börja cykla till jobbet istället för att ta bilen skulle koldioxidutsläppen minska med 55 miljoner ton per år. Hälften
av bilresorna inom en tätort är under 5 kilometer (Folkhälsomyndigheten 2012, s.11), vilket är ett avstånd som
enkelt går att cykla eller promenera. I arbetet som samhällsbyggare har man ett stort ansvar att planera så att
människor kan leva aktiva liv i staden och samtidigt främja för en hållbar utveckling.
En ökning av aktiv transport ger flertalet positiva effekter för den byggda miljön:
minskar buller, föroreningar och utsläpp
ökar trygghet och säkerhet
minskar samhällets kostnader för infrastruktur
ökar tillgängligheten för alla icke motordrivna transporter
minskar skillnader i transportmönster mellan kön
främjar den lokala utvecklingen
skapar attraktiva offentliga miljöer
(Faskunger 2013, s.45)

mål & syfte

MÅL & SYFTE	

AVGRÄNSNINGAR

Syftet med examensarbetet är att visa på vikten av gröna stråk och förklara hur de kan bidra till en hållbar
stadsutveckling, aktiv stad och bättre folkhälsa.

Aktiv och levande stad- I detta examensarbete innebär begreppet aktiv och levande stad att planera för en
stadsstruktur som främjar för gång och cykel., vilket Gehl skriver i boken Livet mellan husen ” en levande stad är
en stad där människor kan mötas och interagera med varandra” (2011,s.21).

Målet är att från en litteraturstudie ta fram kriterier för att analysera gröna stråk och utföra fallstudie på tre
referensplatser. Utifrån de lärdomar som litteraturstudien och analyserna av referensplatserna ger så ska ett
förslag för gröna stråk i Höganäs kommun tas fram.

		
FRÅGESTÄLLNING
Huvudfrågeställningen är :
-

Hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad?

Arbetet berör även fyra delfrågeställningar som är:
-

Vad är ett grönt stråk?

-

Vilka kriterier kan användas för att analysera ett grönt stråk?

-

Vad är det som gör ett grönt stråk bra eller dåligt?

-

Hur kan Höganäs kommun utveckla gröna stråk?

8

Gröna stråk - I arbetet kommer definitionen gröna stråk både att beröra gång- och cykeltransport i urban
miljö med tillgång till sammanhängande vegetation samt hur gröna stråk kan koppla ihop stadens gröna ytor
och därmed frmäja för ekosystemtjänster. Gröna stråk är en del av en stads grönstruktur och synonymer för
begreppet är grönstråk och grön kil.
Höganäs- I utvecklingsförslaget redogörs vart gröna stråk kan etableras i Höganäs kommun, både i
kommunövergripande skala och i en mer detaljerad skala över Höganäs stad. Utvecklingsförslaget är konceptuellt
och kommer att behöva studeras i mer detaljerad skala för att kunna bli verklighet. Dock är det viktigt att
komma ihåg att förslaget inte berör alla gröna områden inom kommunen utan behandlar enbart den formella
grönstrukturen.

Material & Metod
Metodiken baseras på vad jag har lärt mig under landskapsarkitektutbildningen och sammanfattningsvis grundar
sig examensarbetet i en litteraturstudie, fallstudier på tre olika stråk och ett utvecklingsförslag baserat på
arkitektmetoden ”analys genom syntes” (Krupinska 2016, ss.130,136-139).

Fallstudie
		
Tillsammans med litteraturstudien kommer fallstudien med praktisk information besvara delfrågorna:
Vad är ett grönt stråk?
Vad är det som gör ett grönt stråk bra eller dåligt?

Litteraturstudie
Litteraturstudien kommer med teoretisk information att besvara huvudfrågan och delfrågorna :
-

Hur kan gröna stråk bidra till en levande och hållbar stad?

-

Vad är ett grönt stråk?

-

Vad är det som gör ett grönt stråk bra eller dåligt?

-

Vilka kriterier kan användas för att analysera ett grönt stråk?

Litteraturstudien baseras på böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar som sedan presenteras, analyseras och
appliceras. Litteraturen kommer att beröra flera vetenskapliga discipliner som landskapsarkitektur, stadsplanering,
trafikplanering, folkhälsa, miljöpsykologi samt ekosystemtjänster. Litteraturen har jag funnit genom att söka
enskilt och med kombinationer av ord som ”stadsplanering”, ”stråk”, ”folkhälsa”, ”hållbar samhällsplanering”,
”hållbara transporter” o.s.v. Sökningarna har skett i SLU- bibliotekets sökdatabas PRIMO, Universitetsbibliotekets
sökdatabas Lovisa och för vetenskapliga artiklar i Google Scholar och Science direct. Källorna har sedan valts ut
efter relevans och pålitlighet. Jag har även fått tips och hjälp av personal på SLU och Höganäs kommun med att
hitta relevant litteratur.
Litteratur som utgör grunden för examensarbetet är:
		

- Boverkets rapport Planera för rörelse (2013)

		

- Böckerna Life between buildings (2011) och Cities for people (2010) skrivna av forskaren Jan Gehl

		

- Böcker och rapporter skrivna av forskaren Johan Faskungers, tex Fysisk aktivitet och folkhälsa
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(2013)
- Rapporter från myndigheter som Boverket, Naturvårdsverket och Trafikverket

Fallstudien genomförs för att visa exempel på hur gröna stråk kan se ut och för att hämta inspiration till
utvecklingsförslaget. De valda stråken är av olika karaktär och storlek för att få bredd i studien. Stråken har
studerats och analyserats utefter samma kategorier som har utformats efter att litteraturstudien har genomförts.
Inspiration till inventering och analys har hämtats från Jan Gelhs observationsstudier och de aspekter han
skriver om i sin bok Life between buildings (2011). Ytterligare har Kevin Lynchs (1960) metoder att studera barriärer,
lokalisera stråk och rumslighet varit en inspiration. Vardera stråk, förutom stråket i Nyhamnen, har observerats
genom gång längs med hela sträckan under två separata tillfällen med penna, karta, papper och kamera. De gröna
stråken är valda inom Skåne av praktiska skäl samt för att utvecklingsförslaget kommer att appliceras på Höganäs
kommun och Skånes öppna odlingslandskap skiljer sig från övriga Sverige.
De gröna stråk som har studerats och analyserats är:
- 	Hardebergaspåret genom Lund till Södra Sandby
Stråket är valt för att representera en grön koppling mellan två orter, Lund och Södra Sandby. Spåret är ett
välanvänt stråk för cykelpendling, vardagsmotion och rekreation.
-	Kungsgatan i Malmö
Det gröna stråket är valt för att representera en urban grönstruktur från ett äldre stadsplaneringsideal. Kungsgatan
ligger belägget i stadsdelen Rörsjöstaden, nära Malmös centrum.
- 	Planerat grönt stråk i Nyhamnen, Malmö
Stråket är valt för att representera kommande planer på gröna stråk. Stråket omnämns i den fördjupade
översiktsplanen för Nyhamnen (Malmö, 2015, ss.1-24) och visionen är att området ska bli en tät, grön och
funktionsblandad stadsdel som bidrar till hållbar utveckling inom alla plan.

Utvecklingsförslag i Höganäs
I denna del kommer jag att använda mig av insamlad information från litteraturstudien och referensobjekten för
att applicera införskaffad kunskap på Höganäs. Förslaget kommer att besvara:
Hur kan Höganäs kommun utveckla gröna stråk?
Jag har under min utbildning till landskapsarkitekt haft praktik och arbetat på Stadsmiljöavdelningen i Höganäs
kommun. För att få ett mer verklighetsförankrat examensarbete vill jag applicera min teoretiska del av arbetet
på Höganäs och ta reda på hur kommunen kan utveckla gröna stråk med ett konceptuellt utvecklingsförslag.
Information om Höganäs kommun hämtas främst från den senaste översiktsplanen (Höganäs kommun 2016a).
Fakta om kommunens grönytor hämtas från den ej publicerade grönplanen (Höganäs kommun u.å.) samt den
senast skrivna naturvårdsplanen (Höganäs kommun 2016 b).

I boken Att skapa det tänkta ,skriven av Jadwiga Krupinska, beskrivs arkitektmetoden som en metod där problematik
och lösningar behandlas samtidigt genom skiss och analys. Hon kallar begreppet ”analys genom syntes” (2016,
ss.130,136-139). I examensarbetets utvecklingsförslag för Höganäs kommun har den beskrivna arkitektmetoden
används. Utvecklingsförslaget har tagits fram med hjälp av flertalet skisser på olika lösningar som testats mot
varandra för att finna bästa resultat.
PRODUKTER
Produkter av examensarbetet blir en reflektions del med diskussion och reflektion kring arbetet och de slutsatser
som kommit fram under processen. Examensarbetet kommer även att avslutas med en presentation på SLU
Alnarp och redovisas för berörda på Höganäs kommun.

t
ARBETSPROCESS

Insamlande av kunskap

LITTERATURSTUDIE
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Platsanalys baseras på
kunskap från litteraturstudie

PLATSANALYS AV
TRE GRÖNA STÅRK

Insamlad kunskap om gröna
stråk appliceras på Höganäs

UTVECKLINGSFÖRSLAG

Skiss

REFLEKTION
&
SLUTSATS

litteraturstudie
Denna del av arbetet behandlar insamlad information kring gröna stråk och argumenterar för arbetets
huvudfrågeställning Hur gröna stråk bidrar till en levande och hållbar stad?

Litteraturstudien kommer även besvara delfrågan:
-

Vilka kriterier kan användas för att analysera ett grönt stråk?

Tillsammans med fallstudien kommer litteraturstudien även besvara delfrågorna:
-

Vad är ett grönt stråk?

-

Vad är det som gör ett grönt stråk bra eller dåligt?
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Stråk
Kommande avsnitt i litteraturstudien berör frågeställningen Vad är ett grönt stråk? För att kunna besvara frågan
bryts begreppet “gröna stråk” ner och i kommande del förklaras vad ett stråk är för att sedan kunna beskriva vad
ett grönt stråk är.
Stråk definieras som färdled enligt Svenska akademins ordbok (Svenska akademin 2016) och som en väg där
personer ofta färdas eller går enligt Nationalencyklopedin (2016). Stråk förklaras även som fysiska förbindelser som
leder människor igenom miljöer (Persson 2004). Stråk skapar livlighet till en stad och har blivit ett betydelsefullt
begrepp inom samhällsplanering den senaste tiden (Wikström & Olsson 2012). Det finns olika typer av stråk som
till exempel shoppingstråk, aktivitetsstråk, promenadstråk och lekstråk. Exempel på välkända stråk är Ströget i
Köpenhamn som kan definieras som ett shoppingstråk. Ett populärt grönt stråk är The High Line i New York.
Havspromenaden längs med Gröningen i Helsingborg är ett exempel på promenadstråk.
Utvalda citat från litteraturstudien som behandlar betydelsen av stråk:

“Stråken trampas och trafikeras som den närmaste, kortaste, snabbaste
vägen, ibland också den vackraste eller socialt mest kommunikativa vägen.”
(Wikström & Olsson 2012, s.24)

”Med stråk avser jag är gator eller vägar som är attraktiva att vistas på, som
folk väljer att gå eller cykla på när de ska igenom en stadsdel.” (Olsson, 1998, s.51)

“Gatan ligger där den ligger. Stråket blir där människor rör sig.“
(Åsling 2013, s.15)
Utifrån de valda citaten om stråk har jag kommit fram till att ett stråks viktigaste ingrediens är människor. Det
handlar om flödet av människor i en stad och därmed är inte alla gator stråk. Stråk skapas där flertalet människor
rör sig igenom staden.
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Principen för ett Stråk

exempel på stråk
Olsson beskriver att det som gör stråk attraktiva är kombinationen av människor i rörelse och attraktiva rum i
staden. Det berör både kvalitet och kvantitet, människor vill vara bland andra människor och i attraktiva miljöer
där det är trivsamt att vara. Gatans attraktivitet hänger också samman med ett utbud av verksamheter enligt
Olsson. (1998, ss. 52,72,76) Stråk som offentligt rum har stor potential då det är effektivt ytmässigt och att det
kan kombinera transport med rekreation. I grunden är stråk till för alla men som andra offentliga rum har vissa
stråk helt formats av konsumtion och därmed blivit exkluderande för vissa människor i samhället. (Åsling, 2013,
s.18.)

I forskningsprojektet Agora har man under tre år studerat hur städer kan erbjuda god livskvalité för alla invånare
med fokus på att utveckla stråk. Aspekterna för metodiken som togs fram för stråk var:
-

Urban rooms, handlar om att stråk formas av olika typer av rum som överlappar varandra

-

Urban walls, är aspekten av hur stadens väggar påverkar ett stråk

-

Urban experience, berör relationen av stråket och dess användare

-

Urban dynamics, handlar om hur användarna och fordon rör sig mellan stadens rum

-

Urban information, är aspekten om hur information och skyltar påverkar orienterbarheten 		
(Agora 2006, ss.4,18-25)

SUPERKILEN, KÖPENHAMN

Gata i Prag
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gröna stråk
exempel på ett grönt stråk
Ett typ av stråk är gröna stråk, vilket är huvudämnet i detta examensarbete. Boverket definierar begreppet
“grönstråk” som en längre zon av grönska som bildar en sammanhängande grönstruktur och binder samman
olika typer av grönska. Dessa stråk är viktiga för ekosystemtjänster men även för rekreation och friluftsliv. Gröna
stråk kan också inkludera vatten om stråket sträcker sig längs med ett vattendrag eller strand. Synonymer för
begreppet är grön korridor och grön koppling. (Boverket 2016) Genom att integrera gröna element med en
stadsgatustruktur gynnas både tillgänglighet och attraktivitet för att röra sig med både gång och cykel. Det
resulterar i en upplevelserik transportsträcka som främja flödet av människor. Exempel på grönska är träd och
planteringarna längs med en gång-och cykelväg. (Boverket, 2007, s.48)
I Malmös grönplan beskrivs gröna stråk som: 				

“[...] längre sammanhängande stråk som är lätta att röra sig i och
som inte bryts av kraftiga barriärer. De gröna stråken byggs upp av gröna
områden och länkar. De binder samman stadens grönytor med varandra
och med det omgivande landskapets gröna natur- och kulturmiljöer, och
fungerar därigenom som viktiga förbindelser mellan stad och landsbygd. De
gröna stråken kan också vara betydande spridningsvägar för fauna och flora.
Samtidigt har stora delar av de gröna stråken vistelsevärde. De fungerar med
andra ord inte bara för förflyttning, utan är ofta i sig trevliga och intressanta
att vistas i” (Malmö stad, 2003, s.36.)
Sammanfattning
Gröna stråk berör både grönstrukturen (Malmö stad 2003, s.36) och flödet av människor i en stad (Boverket
2007, s.48), vilket gör att begreppet är intressant inom flera aspekter i samhällsplanering. I kommande del av
litteraturstudien kommer vikten av gröna stråk förklaras och det kommer påvisas hur de bidrar till en hållbar
stadsutveckling och aktiv stad. Grönstrukturen i en stad påverkar både de urbana ekosystemtjänsterna och
människors möjlighet till rekreation och välmående (Boverket 2016). Gröna stråk främjar även gång- och
cykeltransport (Boverket 2007, s.48), vilket bidrar till en levande stad (Gehl 2011, s.21) och resulterar i en
förbättrad folkhälsa (Faskunger 2013, ss.12-24).
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Principen för gröna Stråk = KOPPLA IHOP stadens GRÖNA YTOR
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hållbar stad
Kommande avsnitt i litteraturstudien berör frågeställningen Hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad?
För att kunna besvara frågan behandlas och förklaras begreppet hållbar stad och de tre dimensioner för en hållbar utveckling.. Arbetet går sedan vidare och behandlar hur den urbana grönstrukturen är viktigt för en hållbar
stad samt hur det gröna bidrar till en aktiv stad med människor i rörelse.
HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att definiera en önskvärd samhällsutveckling. Från
Bruntlandrapporten skriven år 1987 beskrivs hållbar utveckling som en utveckling där behoven för dagens
generation tillgodoses utan att äventyra nästa generations framtid. Det finns tre dimensioner för att uppnå hållbar
utveckling som är ekologisk -, ekonomisk- och social hållbarhet. En använd modell för att beskriva sambandet
mellan dimensionerna är med ett Venndiagram (se bild nedanför) där alla dimensioner har lika stor roll och
överlappar varandra.(KTH 2015a)
Ekonomisk hållbarhet- dimensionen har flertalet definitioner. En förklaring är att en ekonomisk utveckling
inte får ske på bekostnad av de andra dimensionerna (KTH 2015c).
Ekologisk hållbarhet- handlar om att naturens ekosystemtjänster inte ska påverkas negativt vid tillverkning
av produkter och tjänster (KTH 2015b).
Social hållbarhet- dimensionen handlar om ett demokratiskt samhälle där alla människors behov tillgodoses
med lika värde. Faktorer som bidrar till en social hållbarhet är demokrati, utbildning, bostäder, yttrandefrihet,
jämställdhet och delaktighet mm. (Folkhälsomyndigheten 2014)

SOCIAL

HÅLLBAR UTVECKLING

EKONOMISK
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EKOLOGISK

STADENS ROLL I EN HÅLLBAR UTVECKLING
Om vårt samhälle ska uppnå miljökvalitetsmålen, generationsmålet och därmed en hållbar utveckling så är en väl
fungerande samhällsplanering ett måste. Samhällsplanering har en stor roll i hur miljökvalitetsmålen kommer att
utvecklas och städer har framstående potential till att minska miljöpåverkan. En hållbar stadsutveckling handlar
om förmågan till att skapa ekologisk-, social- och ekonomisk resiliens. (Naturvårdsverket 2015, s.10-12)
Eftersom allt fler människor bor i städer är en hållbar stad ett måste för att uppnå målen kring en hållbar
utveckling. Några strategiskt viktiga åtgärder inom samhällsplaneringen som behövs för att nå miljömålen är
följande:
förbättra och ge ökad förutsättningar för transport med gång, cykel och kollektivtrafik
minska bullerstörningar från trafik
fördröja och utjämna dagvatten
identifiera, utveckla och skydda viktig natur och gröna områden
öka tillgången och tillgängligheten till allemansrättsligmark
(Region Skåne, 2015, s.4-6)
DE LAGAR SOM BERÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Miljöbalken
Första kapitlet i miljöbalken beskriver det övergripande målet om att främja en hållbar utveckling. Det betyder att
säkra en god miljö för nuvarande befolkning och kommane generationer. En sådan utveckling kräver en insikt i
att naturen behöver främjas och bevaras. (SFS 1998:808)
Plan- och bygglagen
I plan och bygglagen nämns det flera gånger att hållbar utveckling är det samhället ska strävar efter. I kapitel
två nämns det även att planering ska främja för en väl fungerande struktur av bebyggelse, grönområde och
infrastruktur. En god livsmiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla samhällsklasser. (SFS 2010:900)

URBAN GRÖNSKA
exempel på urban grönska i städer

”Vackra städer är gröna städer” (Gehl, 2011, s.179)
GRÖNSTRUKTUR
En bra bebyggd miljö skapas av rikligt med natur av god kvalité som är väl intrigerad i stadsstrukturen (Boverket
2007, ss. 19-20). I Boverkets rapport Planera för rörelse beskrivs grönstruktur som alla grönområden mellan husen
och ytorna har olika funktioner beroende på vegetation (2013, s.23).
I urbana miljöer är grönstrukturen dock ofta fragmenterad och uppbruten. Detta påverkar de gröna värdena
och dess egenskaper negativt, vilket hotar den biologiska mångfalden. Det berör bland annat spridning av arter
mellan olika områden negativt och även stadens invånare påverkas av det uppbrutna landskapet. När stadens
struktur med grönytor är sammankopplade med gröna stråk ger det invånarna en känsla av god tillgänglighet till
grönområdena och det gynnar även flora och fauna. (Riksdagen 2011, s.119)
oslo, norge
PROBLEMATIK
Det finns flera aspekter som påverkar stadens gröna ytor. En aspekt när det gäller planering är att grönstrukturplaner
vanligtvis enbart behandlar de gröna ytorna som ägs av kommunen. Därmed blir det en skillnad mellan den
”formella grönstrukturen” och den faktiska grönstrukturen. I alla städer varierar ägarförhållandet av grönytor och
tillsammans har kommunen, privata ägare och företag hand om stadens grönytor. (Boverket 2007, s.29)
Skötsel är en annan viktig aspekt för att säkra kvalitén av stadens grönytor. Sedan 1990-talet har dock budgeten
för skötsel minskat i de flesta kommuner. I vissa fall är en lägre skötselnivå bra för den biologiska mångfalden
som till exempel gräsmattor som blir äng. Men minskad skötselintensitet kan dock resultera i att kvalitén minskar
men även att attraktiviteten av staden parker och grönytor tar skada. (Boverket 2007, s.60)

central park, New york
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ekosystemtjänster
Naturens ekosystemtjänster bidrar till människans välfärd och livskvalité. Det är viktigt att skapa, bevara och
utveckla ekosystemtjänster i städer för att dessa tjänster lindrar miljöpåverkan. (Naturvårdverket 2016c )Urbana
ekosystemtjänster är livsviktiga för människan, staden och planeten. Historiskt sett har en stad inte kunnat ha fler
invånare än vad området kan försörja. (C/o city 2014, ss.7-10) Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier,
stödjande, försörjande, reglerande och kulturella. Dessa kategorier är betydelsefulla för att kunna värdera de olika
typer av tjänster som naturen skapar. (Naturvårdsverket 2016c)
STÖDJANDE
Dessa tjänster utgör grunden för alla ekosystemtjänster men syns sällan direkt och exempel på dessa är:
- Biologisk mångfald behövs för att säkerställa ekosystemen och göra dem robusta och anpassningsbara.
(C/o city 2014, s14)Urbana miljöer har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Av de rödlistade
arterna har 20 procent av dessa anknytningar till miljöer i staden och för 7 procent är stadsmiljön viktig. Dessa
arters ursprungliga habitat är i jordbrukslandskapet men de har anpassat sig till urbana gräsytor. Det är därför
viktigt att värna om mer vildvuxna gräsytor och anpassa skötseln för vägkanter, bostadsgårdar, villaträdgårdar
och koloniområden. (Sandström et al , 2015, ss. 36-40)
- Ekologisk samspel är sambandet, funktioner och nivåer arter emellan som behövs för att ekosystem ska
fungera.
- Markens bördighet handlar om hur ekosystemen kan behålla och frigöra näringsämnen samt bryta ner
organiskt material.

- Bullerreglering skapas genom att grönska i staden kan dämpa ljudnivån och även påverka upplevelsen av
buller.
- Skydd mot väder, ekosystemtjänster kan skydda mot översvämningar och värmeböljor. Vattenrening i
naturen sker genom filtrering och nedbrytning av föroreningar.
- Klimatanpassning sker genom att grönska i staden kan reglera temperaturen och luftfuktigheten både lokalt
och globalt. (C/o city 2014, s.16) T.ex. Kan ett stort träd transpirera upp till 450 liter vatten vilket skulle kräva
1000 mj värmeenergi. (Riksdagen 2010, s.81) En stadsmiljö består till stor del av hårdgjordyta vilket innebär att
en stad har högre temperatur och lägre luftfuktighet än dess omland. Det gör städer mer sårbara för ett varmare
klimat. Mellan stad och landsbygd kan temperaturskillnaden vara 12 grader. (Boverket 2009, s.3)
- Pollinering från fauna är grunden till vår matproduktion och existens. (C/o city, 2014, s.16)
KULTURELLA
Dessa tjänster påverkar människans hälsa och välbefinnande och exempel på dessa är:
- Hälsofrämjande genom att vistelse i natur främjar fysiskt och psykiskt välmående.
- Sinnlig upplevelse kan uppnås av vistelse i natur genom lövsus, dofter och fågelkvitter. Sociala möten främjas
av tillgång till grönska.
- Naturpedagogik bidrar till en förståelse för naturen och dess tjänster. (C/o city, 2014, s.18)

- Habitat är boendemiljön för all vild fauna. (C/o city 2014 s.14)
REGLERANDE
Dessa tjänster reglerar och minskar oönskade förändringar i miljön och exempel på dessa är:
- Luftkvalitén förbättras genom att vegetation kan rena luften med ventilation, infångning och nerbrytning av
föroreningar. (C/o city 2014, s.16) All vegetation fungerar som luftrenare genom att partiklar fångas upp av blad
och barr. Träd är bättre än buskar som i sin tur är bättre än gräs. Hur effektivt en art är beror på hur stor totalyta
blad- eller barr har per projicerad ytenhet. (Delshammar & Fors 2010, ss.10-11)
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FÖRSÖRJANDE
Dessa ekosystem gör det möjligt för oss att leva på denna planet och exempel på dessa är:
- Matproduktion i städer genererar frukt och grönsaker.
- Färskvatten
- Energi av biomassa
- Material som till exempel trä och foder.
(C/o city 2014, s.20)

Vad kan urbana grönytor bidra med?

De senaste 60 åren har människan påverkat naturen negativt. År 2005 konstaterades det att 60 procent
av ekosystemtjänsterna är skadade eller inte utnyttjas på ett bra sätt. (MEA 2005, s.1)

ekosystemtjänster från urban grönska
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vad kan ett träd bidra med?
LÖVEN BINDER PARTIKLAR & GIFTIGA ÄMNEN
TRÄD BIDRAR TILL MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

TRÄDENS KRONA DÄMPAR REGN

TRÄD FÖRSKÖNAR VÅRA STÄDER

TRÄD GER SKUGGA
TRÄD GER ETT JÄMNARE KLIMAT I STADEN

TRÄD TAR HAND OM STORA MÄNGDER VATTEN
TRÄDEN ÄR HEM ÅT FLERA VÄXTER & DJUR
RÖTTERNA STABILISERAR & MOTVERKAR EROSION

Källa: Boverket, 2009, s.9
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rörelse i staden

Gröna stråk främjar för rörelse med gång eller cykel genom att erbjuda trevliga miljöer (Malmö stad, 2003, s.36.),
vilket leder till en levande stad (Gehl 2011,s.21) där människor rör på sig och därmed förbättras även folkhälsan
(Faskunger 2013, ss.12-24).
Levande stad
En levande stad går hand i hand med social hållbarhet. En levande stad ska vara attraktiv och tillgänglig för alla
invånare. En stad för alla bidrar till att människor möts i det offentliga rummet och därmed får kunskap om
varandra. Social hållbarhet är en viktig del i att uppnå en hållbar utveckling. Alla människor oavsett ålder, kön,
ursprung och samhällsklass ska ha möjlighet till att använda stadens offentliga rum. Genom gång, cykel och
kollektivtrafik kan alla invånare röra sig i staden på lika villkor, oavsett samhällsklass. (Gehl 2011, s.109) De gröna
ytorna i en staden ställer inga ekonomiska krav och präglas oftast inte av varken handel eller näringsliv. Parker
och grönområden är platser för alla oavsett ålder, kön och etnicitet, vilket skapar rum för integration och social
sammanhållning. (Boverket 2007, ss. 19-20)
I Sverige är vardagslivets målpunkter, som bostad, arbete, förskola, mataffär, ofta utspridda och bilen har för de
flesta blivit en nödvändighet för att få ihop livspusslet. Bilresor för korta sträckor är vanliga, ett exempel är att
cirka 30 procent av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. (Faskunger 2013) Gång och cykel är två vanliga färdsätt
som främjar fysiskt aktivitet och berör alla samhällsgrupper. Genom att planera för dessa aktiva transporter
skulle samhället skapa flera positiva avtryck på klimatmålen, miljömålen, friluftlivsmålen och folkhälsomålen.
(Boverket 2013,s.41)
AKTIV TRANSPORT
Människan är byggd för att röra på sig men i dagens moderna samhälle har en stillasittande livsstil tagit över. Den
aktiva transporten är en av de viktigaste formerna till fysisk aktivitet och avgörs till stor del av den byggda miljöns
utformning. (Faskunger 2013) Aktiv transport är benämningen för transport som innebär fysisk aktivitet och
energiförbrukning. Exempel är gång, cykel, skateboard och kanot. (Boverket 2013, s.22) En aktiv transport ökar
chansen markant för att en person ska uppnå den rekommenderade nivån av 30-60 minuters måttligt intensiv
fysisk aktivitet per dag. (Faskunger 2013)
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främjar folkhälsan
Folkhälsa berör och påverkas av flera samhällsområden. Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det gångvänliga samhället är en viktig
byggsten för en samhällsplanering som stimulerar fysisk aktivitet (Faskunger 2013, ss.48-49). Gröna stråk bidrar
till förbättrad folkhälsan genom att främja för fysisk aktivtet och erbjuda miljöer för rekreation (Malmö stad,
2003, s.36).
Främja rörelse
Urban grönska är människans främsta livsmiljö och en viktig resurs som skapar rum för lek, rekreation, egen
tid, inspiration och odling samt bidrar till en förståelse om naturens egenskaper. För mer utsatta grupper i
samhället som barn, äldre, sjuka och människor med funktionsnedsättning har rikligt med tillgång av urban
grönska markant betydelse då dessa grupper rör sig mindre sträckor. Gröna områden anses vara den främst
stödjande miljön för fysisk aktivitet och den vanligaste aktiviteten i ett grönområde är fysisk aktivitet. (Boverket,
2013, s.23) Tillgång till grönska ökar både vistelsetiden och hur ofta man besöker grönska. Studie av Grahn och
Stigdotter har visat att det finns ett samband mellan god hälsa och vistelse i parker. Det finns två viktiga faktorer
som påverkar vistelse i gröna miljöer. Det handlar om tid och tillgänglighet. Det är tillgång till grönska som ökar
både vistelsetiden och hur ofta man besöker grönska (Grahn & Stigdotter, 2003, s.16).
Välmående
Gröna miljöer skapar en attraktiv stad för människor (Jansson, Persson, Östman 2013, s. 12) En god folkhälsa är
en viktig kategori för att skapa en hållbar stad. Gröna ytor har flertalet positiva effekter på människans psykiska
och fysiska välmående. (Jansson, Persson, Östman 2013, ss.21-23) Grönska i urbana miljöer har stor betydelse för
besökarna och bidrar till psykisk återhämtning. En promenad i en grön stadsmiljö ger ökad koncentrationsförmåga
och mental kontroll kontra en icke grön miljö. (Berman et al, 2008. ) Även en kort vistelse i gröna miljöer genom
fysisk aktivitet som promenad eller cykling har märkbart positiv effekt för utövarens välmående. (Barton,& Betty
2010) Forsking har visat att människans blodtryck sänks och den upplevda stressen minskar enbart av att titta på
grönska (Hartig et al, 2003). Välmående påverkas även positivt av biologisk mångfald och därmed är artrikedom
bra för både människan, flora och fauna (Fuller et al 2007).
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den ekonomiska vinsten av gröna stråk
Den urbana grönskan bidrar både direkt och indirekt till ekonomisk vinst och besparingar för en stad ( (Jansson,
Persson, Östman 2013, ss.19-21). Folkhälsomyndigheten skriver att det är lönsamt för samhället att investera i
gröna stråk för att det kan främja gröna värden och gynnar gång-och cykeltransport. (Folkhälsomyndigheten
2012, s.11.) Det är viktigt att få in det ekonomiska värdet i argument som bidrar till hållbar samhällsutveckling. I
en artikel i Arkitektur berättar Victoria Perovich Gutierrez vikten av att det ekonomiska värdet på en hållbar stad
måste in i den ekonomiska kalkylen. Annars kommer resultatet av vårt byggande inte att bli hållbart. (Hallemar
2016, s.27)
ATTRAKTIVITET OCH handel
Gröna stråk är intressant ur aspekten att skapa attraktivitet eftersom att de kan skapa en grön rumslighet på ett
yteffektivt sätt och bidra till en grön stadstruktur (Se sidorna 12-14). Grönska har ett marknadsföringsvärde
för kommuner och städer som vill profileras sig som gröna och därmed locka till sig företag, nya invånare och
turister. Närhet och inslag av gröna element kring affärer och handel påverkar både konsumenter och företag
positivt. Även fastighetspriser påverkas positivt av gröna inslag i ett område. (Jansson, Persson, Östman 2013,
ss.19-21) Den lokala utvecklingen för en stad främjas av att fler går och cyklar. Desto fler som rör sig i en
stad desto mer pengar spenderas inom stadskärnan när folk rör sig och cyklar. Tyvärr har trenden med större
köpcentrum i utkanten av staden bidragit till att människor måste köra bilen dit, vilket varken gynnar den lokala
ekonomin eller stadslivet. (Gehl, 2011, s. 109)

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Gröna stråk främjar för en sammanhållen grönstruktur som är viktig aspekt för de urbana ekosystemtjänsterna
(Riksdagen, 2010, s.119). Det är dock svårt att få fram ett värde på ekosystemtjänster för det finns flera aspekter
att utgå ifrån. Till exempel har naturen ett värde i sig för att människan mår bra i naturen samtidigt som naturen
genererar produkter och tjänster till vårt ekonomiska samhälle. Den ekonomiska värdering av ekosystemtjänster
kan endast ske för de försörjande ekosystemtjänsterns som till exempel matproduktion. De stödjande, kulturella
och reglerande tjänsterna är desto svårare att värdera ekonomiskt. Problematiken ligger även i att dagens
ekonomiska system inte kan bedöma värdet av ekosystemtjänster för framtidens generation. (Malmö stad 2015,
s.6-7)
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Ett exempel på den ekonomiska vinsten av träd i New york är att antalet träd i staden beräknas till 5,2 miljoner
stycken och värdet av dessa uppskattas till 5,2 miljarder dollar. Därav tar träden bort 2,2 ton per år luftförorening
som har ett värde av 10,6 miljoner dollar per år. Träden binder 1.35 miljoner ton koldioxid per år till ett uppskattat
värde av 24,9 miljoner dollar. Träden bidrar även till att minska energibehovet för byggnader som har ett värde av
11,2 miljoner dollar per år. (Northern, 2007, s.2)
Ett annat exempel på vikten av att planera för en biologisk mångfald är att världens bin och humlor kraftigt
minskar. Cirka 80 procent av maten vi äter skulle försvinna om bina inte finns. Det ekonomiska värdet av
pollinering som bin gör beräknas till cirka 1 900 miljarder per år. (Wirten 2014)
GÅNG OCH CYKELTRANSPORT
Det finns en stor ekonomisk vinst med att planera och utveckla gång-och cykelsystem, vilket gröna stråk (s.1214) är ett exempel på. Idag är det vanligt med långa bilköer och vägslitage, vilket kostar mycket pengar. Adderas
kostnader som orsakas av fordon som buller, föroreningar och kollisioner är det ännu större summor för
samhället. Kostnaden för att bygga en meter motorväg ät ungefär 1 miljon kronor medan en kilometer gångoch cykelväg landar på 0,5 till 2 miljoner kronor. Gång-och cykeltrafik kan även transportera fler människor på
mindre yta. Bilen är inte heller optimalt transportmedel för städer och inte heller med tanke på utrymmet som
behövs för parkering. (Faskunger 2013, s.50. ) Gående behöver en trottoar som är 7meter bredd eller två stycken
på varje sida på 3,5 meter i bred. Dessa trottoarer kan transportera 20 000 personer per timme. Två cykelvägar
kan transportera 10 000 personer per timme medan en bilväg med två filer max kan transportera 1000-2000
människor per timme. Det betyder att en cykelbana kan transportera fem gånger mer människor än en bilväg.
(Gehl 2011, s.105) Denna aspekt är viktig då det höga exploateringstrycket i städerna gör att markpriserna högt.
Gång-och cykel är ett billigare transportalternativ än bil, vilket gör att dess användare har mer pengar att
spendera på andra saker och tjänster. Ett exempel på det är att ett hushåll spenderar cirka 70 000 kronor per
år att transportera sig med bil. Samtidigt kostar det cirka 1200 kronor per år om man använder cykel som
transportmedel. För en person som endast går blir kostnaden noll kronor, vilket betyder att personer som kan
få ihop livspusslet med kollektivtrafik, cykel och gång har ännu mer pengar att spendera i den lokala ekonomin.
(Gehl 2011)

En annan fördel med att planera för rörelse är att cykelturismen ökar i Europa. Det uppskattas att cykelturismen
i Sverige kommer öka med 200 miljoner kronor årligen. Sverige har en stor potential att locka till sig cykelturister
med sin fina natur och allemansrätt men det saknas utvecklad cykelinfrastruktur i större sammanhang som är
bilfria. (Faskunger 2013, ss.48-49)
VÄLMÅENDE
Gröna stråk främjar för fysisk aktivitet (ss.12-14) och är därmed intressant i en målmedveten planering för att
förbättra folkhälsan. I Sverige uppskattas kostnaderna för stillasittande vara kring 6 miljarder kronor per år.
Adderas övervikt och relaterade sjukdomar uppskattas den totala vårdkostnaderna till cirka 25 miljarder kronor
per år. (Folkhälsomyndigheten, u.å.) Fysisk inaktivtet är även den fjärde vanligaste orsaken till en tidig död i både
industri-och utvecklingsländer. (Faskunger 2013, s.29.) En annan negativ trend är att ungdomar och barn rör sig
allt mindre. Studier visar att barns fysiska aktivitet halveras under skolåldern och speciellt tydligt är det bland
flickor i ålder 12 till 18år. (Faskunger 2008, s.76)
Vägtrafiken är även den främsta bidragaren till dålig luftkvalité i stadsmiljön, dels via utsläpp men även vägslitage
resulterar i luftförorening. Hälsopåverkan för lokal luftföroreningar beräknas till cirka 1300 förtida dödsfall per
år och kostnader uppskattas till 7- 35 miljarder per år i hälsoförluster. (Naturvårdsverket, 2015, s.17)
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MÅLMEDVETEN SAMHÄLLSPLANERING
Denna del av litteraturstudien berör konkreta aspekter på hur samhällsplanering kan arbeta med gröna stråk och
tas upp för att kunna använda kunskapen till frågeställningen Hur kan Höganäs kommun utveckla och utforma gröna
stråk?. Gröna stråk främjar fysisk aktivitet (Boverke 2016), ekosystemtjänster (Riksdagen 2011, s.119) i urban
miljö och skapar en grön trevlig miljö (Malmö stad 2003, s.36.). Fokus ligger därför på att belysa hur planering
kan främja rörelse, rekreationsvärde och ekosystemtjänster.
PLANERA FÖR RÖRELSE
En miljö som ska främja gång ska erbjuda trevliga, intressanta och upplevelserika miljöer eftersom gångtrafiken
hinner uppfatta mer av om omgivningen än andra transportmedel. Människor uppskattar även tydliga riktningar
och genvägar i gatustrukturen (Trafikverket 2013, ss.47,76). En god miljö för gående och cyklister behöver vara
funktionell och sammanhängande med en finmaskig struktur anpassat till staden. Gång och cykeltrafikanter
påverkas negativt av barriärer, högt antal fordon och svag belysning. (Boverket 2013,s.43,46) Genom att integrera
gröna element med en stadsgatustruktur gynnas både tillgänglighet och attraktivitet för att röra sig med både
gång och cykel. Det resulterar i en upplevelserik transportsträcka som främja flödet av människor. Exempel på
grönska är träd och planteringarna längs med en gång-och cykelväg. (Boverket 2007, s.49)
Det är viktigt att alla människor har god tillgång till en bostadsnära natur och Boverket belyser tre viktiga aspekter
att beakta i samhällsplaneringen. (Boverket 2007, ss.10-11)
Tillgång – berör den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör. Riktlinjen är att urban grönska ska
ligga längst 300 meter bort från bostäder och skolor för att uppnå en bra bebyggd miljö. (Boverket 2007,s.28)
Forskning av Grahn och Stigdotter har visat att 300 meter är det längsta avståndet det bör vara mellan bostad och
bostadsnära natur. Ett längre avstånd till grönytor har visat att antalet besök avtar markant. (2013, s.16)
Nåbarhet – är den faktiska och upplevda tillgängligheten till natur. Riktlinjen är att skapa stråk till stadens
grönska och främja för gång-cykel- och kollektivtrafik. (Boverket 2007, s.42)
Kvalitet – handlar om naturens storlek, innehåll och värden. (Boverket 2007, ss.10-11)
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PLANERA FÖR VARIERAD GRÖNSKA
Forskning av Grahn har identifierat åtta parkkaraktärer som möjliggör rekreation beroende på besökarens
behov och krav på den fysiska och sociala miljön. De flesta besökare, även de som är stressade och utsatta,
uppskattar karaktärerna artrikedom, rofylldhet, rymd och vildhet. Människor som är mindre stressade tilltalas
av karaktärerna allmänning, kultur och viste. Personer som mår bra och har ett utåtriktat engagemang tilltalas av
karaktären samvaro. (Grahn 2005)
De åtta parkkaraktärerna är:
Rofylldhet- formas av miljöer där det är lugnt, tyst och välskött. Det finns inget som stör den rofyllda upplevelsen
som ogräs eller buller. Ljud från fåglar, vatten och vind kan finnas.
Vildhet – denna miljö är naturlig och ser orörd ut. Mystik och sagovärld är känslan som besökaren möts av med
denna karaktär.
Artrikedom- miljön har en riklig variation av flora och fauna.
Rymd- är en miljö som är enhetlig och sammanhållen. Besökaren är här för att reflektera. Exempel på platser
är strand och bokskog.
Allmänning- miljön formas av ett öppet grönt rum med bra överblick. Exempel är platser för idrott och
picknick.
Viste- är en omsluten, trygg och mindre miljö. Besökaren får enskildhet och tid för sinnliga upplevelser. Exempel
på platser är trädgård och koja.
Samvaro- miljön formas av människor och möten. Det är en plats för aktiviteter och nöje.
Kultur- historia och religion formar miljön.
(Grahn 2005)

PLANERA FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER
Malmö stad har tagit fram en rapport kring hur man kan involvera ekosystemtjänster i planprocessen. Rapporten
föreslår att man ska använda ett kartverktyg för att koppla samma geografisk data om ekosystemtjänster. Fyra
kategorier har tagits fram för att få in ekosystemtjänster i planer och de är kvantitet, kvalitet, konnektivtet och
placering.
Kvantitet- berör mängden av grönytor och utgör stommen för en väl etablerad grönstruktur. Det formas
både av antalet och ytan av grönområden i staden. I urbana miljöer är grönska en bristvara och därmed är det
viktigt att värna om de befintliga och planera för nya sammankopplade grönytor. Kvantitet är dock beroende av
kvalité för att potential till att skapa ekosystemtjänster. Till exempel kommer inte mer klippt gräsmatta främja
ekosystemtjänster i en stad.
Kvalitet- handlar om grönskans kvalité och kan ses olika utifrån aspekt. Den ekologiska kvalitén ökar av att
vegetationen anpassas till vald plats och dess förutsättningar. En naturlik vegetation och lägre skötselnivå brukar
resultera i en högre ekologisk kvalité. En grön koppling mellan stad och landskap är viktig för att få kvalité på
grönytor i staden.
Konnektivitet- är hur bra miljöer länkas samman och är beroende av en fysisk koppling. Det är artspecifikt och
formas av organismens behov och möjlighet till förflyttning. Barriärer skapas av långa avstånd och sämre miljöer.
Konnektivtet ökar när kvalité och kvantitet ökar.
Placering- handlar om grönskans placering och påverkas av konnektiviteten och stadsstrukturen. En god
placering gör att ekosystem kan dämpa buller, främja vattenhantering och ge människor tillgång till rekreation.
(Malmö stad, 2015, ss.8-9)
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sammanfattning
Hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad?
AKTIV STAD
En aktiv stad handlar om att planera för en stadsstruktur som främjar för gång och cykel, vilket Gehl skriver i
boken Livet mellan husen ” en levande stad är en stad där människor kan mötas och interagera med varandra.” (2011, s.21)
Gröna stråk främjar för rörelse genom att erbjuda attraktiva miljöer för gång-och cykeltransport igenom stadens
gröna områden (Malmö stad2 003, s.36.) Gröna områden anses vara den främst stödjande miljön för fysisk
aktivitet (Boverket 2013, s.23) och därmed har gröna stråk en viktig roll i planering för att främja en aktiv
vardagstransport och förbättrad folkhälsa.
HÅLLBAR STAD
Eftersom allt fler människor bor i städer är en hållbar stad ett måste för att uppnå målen för en hållbar utveckling.
Några strategiskt viktiga åtgärder inom samhällsplaneringen i Skåne som behövs för att nå miljömålen är följande:
förbättra och ge ökad förutsättningar för transport med gång, cykel och kollektivtrafik
minska bullerstörningar från trafik
fördröja och utjämna dagvatten
identifiera, utveckla och skydda viktig natur och gröna områden
öka tillgången och tillgängligheten till allemansrättsligmark (Region Skåne 2015, s.4-6)
Ekonomisk hållbarhet- dimensionen har flertalet definitioner. En förklaring är att en ekonomisk utveckling
inte får ske på bekostnad av de andra dimensionerna (KTH 2015c).
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Enligt Folkhälsomyndigheten är det lönsamt för samhället att investera i gröna stråk som både kan främja gröna
värden och aktiv transport. (Folhälsomyndigheten 2002, s.11.) Den urbana grönskan bidrar både direkt och
indirekt till ekonomisk vinst och besparingar för en stad. (Jansson, Persson, Östman 2013, ss.19-21)
Ekologisk hållbarhet- handlar om att naturens ekosystemtjänster inte ska påverkas negativt vid tillverkning
av produkter och tjänster (KTH 2015b). Urbana ekosystemtjänster är livsviktiga för människan, staden och
planeten (C/o city 2014, ss. 7-10).
Gröna stråk beskrivs både av Boverket (2016) och i Malmös grönplan (Malmö stad 2003, s.36.) som viktiga
för att binda samman stadens gröna områden och omgivande landskap. Därmed skapas en sammankopplad
grönstruktur som fungerar som en spridningslänk för flora och fauna. (Malmö stad 2003, s.36.) Gröna stråk
generar även ekosystemtjänster som avgörs beroende på stråkets vegetation och dess kvalitéer (Malmö stad 2015,
s.8-9).
Social hållbarhet- dimensionen handlar om ett demokratiskt samhälle där alla människors behov tillgodoses
med lika värde. (Folkhälsomyndigheten 2014) Alla människor oavsett ålder, kön, ursprung och samhällsklass ska
ha möjlighet till att använda stadens offentliga rum. (Gehl 2011 s.109)
Den sociala hållbarheten stärks av att gröna stråk främjar för gång och cykel som är de mest demokratisiska
färdmedlen enligt Gehl ( 2011 s.109). Gröna stråk bidrar även till det offentliga rummet genom att skapa
mötesplatser utan att ställa ekonomiska krav (Åsling 2013), vilket anses vara viktiga aspekter för offentliga rum
av både (Boverket 2007, ss. 19-20) och (WWF 2013, s.10).

KRITERIER FÖR ANALYS AV GRÖNA STRÅK
Kommande avsnitt i litteraturstudien berör frågeställningen Vilka kriterier kan användas för att analysera ett grönt
stråk? Gröna stråk är tvärvetenskapligt och berör både en stads grönstruktur och gatustruktur. Enligt litteraturstudien har jag kommit fram till att följande kategorier är viktiga vid analys av gröna stråk:.
Miljön
Denna kategori baseras på att människor vill röra sig i vackra, attraktiva miljöer som nämns av både Olsson
(1998, s.51) och Malmö stad (2003, s.36). Den gröna miljön kan enligt Grahns forskning (2005) ha olika typer
av karaktärer som är av olika vikt beroende på vad besökaren är i behov av. Därför är det viktigt att observera
vilka parkkaraktärer som kan finnas längs med ett stråk.
Frågor som ställs är:
Hur ser miljön ut?
Vilken parkkaraktär kan appliceras?

Fråga som ställs är:
Vilka ekosystemtjänster finns troligen längs med stråket?
Typ av vegetation
Vilken typ av vegetation som finns påverkar vilken /vilka av Grahns parkkaraktärer som finns (2005) samt att
det påverkar vilka ekosystemtjänster som finns, vilket nämns av både (Bolund 1999, s.299) och (Boverket 2009,
s.9).
Fråga som ställs är:
Vilken typ av vegetation finns?
Transport

Rumslighet
Ett stråk är uppbyggt av flera sammankopplade rum (Agora 2006, ss.18-25) och därför är rumslighet en viktig
kategori att analysera.

Användare av stråket
Eftersom stråk formas av människor i rörelse (Nationalencyklopedi 2016) så är det viktigt att analysera stråkets
användare. Kategorin berör även social hållbarhet och som Boverket ( 2007 s.14) nämner behöver mer utsatta
grupper i samhället god tillgång till grönska.

Frågor som ställs är:
Vilken typ av rumslighet finns det?
Hur formas rummen längs med stråket?

Frågor som ställs är:
Vilka människor har synts till under observationerna?
Vilka har tillgång till stråket?

Potentiella urbana ekosystemtjänster
Stadens gröna element kan i stor och liten skala bidra till ekosystemtjänster , vilket både (Bolund 1999, s.299
och (Boverket 2009, s.9) nämner. De kan delas in i fyra kategorier, stödjande, försörjande, reglerande och kulturella. Dessa kategorier är viktiga för att kunna värdera ekosystemtjänsterna (Naturvårdsverket 2016c). Stödjande ekosystemtjänster är tjänster som utgör grunden för alla ekosystemtjänster men som sällan syns direkt.
Reglerande ekosystemtjänster reglerar och minskar förändringar i miljön. Kulturella ekosystemtjänster bidrar
till människans välmående och hälsa. De försörjande ekosystemtjänsterna gör det möjligt för människan att
leva. (C/o city 2014, s.16-20)

Kopplingar till andra stråk och gatustruktur
Faskunger nämner att ett gångvänligt samhälle är en viktig byggsten för att främja för fysisk aktivitet (Faskunger 2013, s.48-49.) Boverket beskriver att ett funktionellt, sammanhängande och finmaskigt nät för gång-och
cykel är viktigt. De som rör sig till fots eller med cykel är känsliga för barriär som till exempel kan utgöras av
bilvägar (Boverket 2013, s.43).

28

Frågor som ställs är:
Hur kopplas stråket till stadens gatustruktur?
Vilka barriärer finns?

fallstudie
Detta kapitel visar exempel på hur gröna stråk kan se ut och fallstudien har genomförts för att få praktisk
kunskap om ämnet. Fallstudien har gjorts på tre gröna stråk utifrån ett analys underlag som baserats på
litteraturstudien.
Tillsammans med den föregående litteraturstudien kommer denna del besvara:
-
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Vad är ett grönt stråk?
Vad är det som gör ett grönt stråk bra eller dåligt?

underlag för analys
Utvalda stråk
De tre gröna stråken analyseras efter kategorierna miljö, rumslighet, potentiella ekosystemtjänster, typ av vegetation
och transport med underrubrikerna användare av stråket samt kopplingar till andra stråk och gatustruktur. Dessa
kategorier har tagits fram utifrån inhämtad kunskap från tidigare litteraturstudie.

grönt stråk mellan Lund & SÖdra sandby
södra sandby
Hardebergaspåret

Miljön
Hur ser miljön ut?
Vilken parkkaraktär kan appliceras?

lund

Rumslighet
Vilken typ av rumslighet finns det?
Hur formas rummen längs med stråket?
Potentiella urbana ekosystemtjänster
Vilka ekosystemtjänster finns troligen längs med stråket?

gröna stråk i malmö

Typ av vegetation
Vilken typ av vegetation finns?
Transport

nyhamnen

Användare av stråket
Vilka människor har synts till under observationerna?
Vilka har tillgång till stråket?
Kopplingar till andra stråk och gatustruktur
Hur kopplas stråket till stadens gatustruktur?
Vilka barriärer finns?
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kungsgatan

malmö

Harderbergaspåret
Hardebergaspåret är ett gammalt järnvägsspår som gick från Lund station till Revinge. I dag har spåret omvandlats
till ett populärt pendlings-och motionsstråk som går från Södra Sandby igenom stadsdelen Östra torn vidare till
Mejeriet och stadsparken i Lund. (André u.å) Sträckan är cirka 10km lång från Lunds stadspark till Södra Sandby och
går igenom grönytorna Sankt Jörgens park och Elias Fries park. Stråket erbjuder flera aktiviteter längs med sträckan
som tennis, volleyboll, basket, golf, frisbee golf samt parker. (Lund kommun, u.å.)
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Östra Torn
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östra torn
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stadsparken

RUMSLIGHET
Till största del formas stråkets rumslighet av flera avlånga och smala rum som omringas av en tät vegetation bestående
av träd och buskskikt med stundtals öppnare delar. Mellan Lund och Södra Sandby är stråket en del av det öppna
odlingslandskapet, som gör att rumsligheten blir stor och öppen. Sträckan är till största del rak mellan Östra Torn
och Vipeholm som gör att rummen upplevs som långa och smala. I de mer centrala delarna blir rummen mindre och
präglas av fler element som bilvägar och byggnader, vilket gör rumsligheten mer avbruten.
MILJÖN
Hardebergaspåret har fyra tydliga miljöer som formas av odlingslandskap, naturlik-, parklik- och urban karaktär.
Mellan Lund och Södra Sandby går stråket igenom det skånska odlingslandskapet som formar miljön. Spåret ändrar
sedan kvalité när det går igenom stadsdelen Östra Torn i Lund och får en mer naturlik karaktär som formas av ett
rikligt träd- och buskskikt. Bebyggelsen ligger inte i direkt anslutning i området utan det gröna formar miljön. Från
Vipeholm och mot centrum går stråket igenom Sankt Jörgens park och Elias Fries park som tydligt ger en öppen
parklik karaktär till stråket. I centrum får stråket en mer urban känsla där de närliggande byggnaderna blir en del av
stråket. De parkkaraktärerna, baserat på Grahns tankar, som finns längs med stråket är vildhet, artrikedom och även
rymd vid odlingslandskapet.
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POTENTIELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Stödjande ekosystemtjänster
Stråket gynnar biologisk mångfald eftersom det finns stor variation av arter och det är rika fält-,busk-och trädskikt.
Stråket fungerar som en spridningskorridor mellan stadens grönytor och odlingslandskapet.
Reglerande ekosystemtjänster
Stråket har rikligt med vegetation av olika slag som bidrar till bättre luftkvalité genom ventilation, infångning och
nedbrytning av föroreningar. Det gröna bidrar även till klimatanpassning genom att skapa lägre och jämnare temperatur,
bättre luftfuktighet och skugga. Stråket har en blommande vegetation som gör att det främjar för pollinering.
Kulturella ekosystemtjänster
Stråket främjar människans välbefinnande och mående genom att erbjuda närhet till en naturlik vegetation och
koppling till odlingslandskapet. Kvalitéer som fågelkvitter och ekorrar finns längs med stråket. Därmed främjas de
kulturella ekosystemtjänsterna som hälsa, sinnlig upplevelse, social möten och naturpedagogik.
Försörjande ekosystemtjänster
Stråket bidrar inte direkt till de försörjande tjänsterna som matproduktion, färskvatten, energi eller material.

odlingslandskap

östra torn

TYP AV VEGETATION
Det finns fyra typer av miljöer som innehåller varierad vegetation längs med stråket. Vid
odlingslandskapet finns det några enstaka uppvuxna träd och ett mer etablerat fält-och buskskikt
med fåtalet ungträd. Vanliga arter som har observerats är björk, slån, crataegus, rönn, ros, lind,
lönn, cornus, sälg och ek. Längs med denna del är stråket smalt och har en direkt kontakt med
kringliggande åker.
Vegetationen i stadsdelen Östra torn är tät och uppvuxen, bestående av framförallt hagtorn,
hassel, rönn, sälg, björk, ask, poppel, liguster, olvon, bok, slån, ros, ek och olika sorter av lönn och
plommonsläktet. De stora träden och täta buskagen är viktiga habitat för små fåglar (Lund kommun,
2006, s.425). Ängskaraktär finns på flertalet mindre ytor och klippt gräsmatta finns framför allt vid
ytor nära skolorna. Denna del av stråket är bred och flyter ihop med stadsdelens grönytor.

Elias Fries park

centrum

Parkerna har en öppen karaktär som omringas av högre vegetation. Det växer ek, hagtorn, kornell,
fläder, bok, rönn, hassel, pil, liguster, lönn, spiraea och ros. Klippt gräsmatta är det främsta fältskiktet
medan växtligheten har en mer vild karaktär.
Det finns ett etablerat fält- och buskskikt med ett mindre antal uppvuxna träd närmast centrum
som består till största del av arterna hagtorn, fläder, hassel, snöbär, kastanj, björk, ek, lind, lönn,
rönn och spiraea. Vid den mest urbana delen närmast husen består växtligheten av till exempel
klätterhortensia, benved, rådhusvin, syren och hagtorn. Det finns även klippt gräsmatta och fåtalet
träd av typerna pappersbjörk, lönn, plommon och bok.
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Hardebergaspåret -transport
Legend
kopplingar
gång-cykelväg
bilväg
barriär
ANVÄNDARE AV STRÅKET
Stråket går från Lunds centrum till Södra Sandby och längs med sträckan finns flertalet målpunkter och även rikligt
med kopplingar till övriga Lund som gör stråket välanvänt. Användare som har observerats är alltifrån förskoleklasser,
pensionärer med rullatorer, cykelpendlare, motionärer och personer som åker rullskidor. Längs med stråket ligger
flertalet förskolor, skolor och ålderdomshem, vilket gör att de mer utsatta grupperna i samhället har en god tillgång
till stråket. Bebyggelsen vid Östra torn består främst av radhus och mindre flerfamiljshus med god tillgång till gröna
ytor både privata och kvartersparker. I centrum består bebyggelsen främst av högre flerfamiljshus och där grönytorna
är desto färre.
skala: 1: 12 500 i A3

KOPPLINGAR TILL ANDRA STRÅK OCH GATUSTRUKTUR
Hardebergaspåret har rikligt med kopplingar till gröna stråk och gång-och cykelvägar längs med hela sträckan. Det
som utmärker spåret är att det är finns få bilvägar som skapar en barriäreffekt, vilket är tack vare lösningar med bro
och tunnel som placerats vid de hårt trafikerade vägarna. Det är närmare Lunds stadskärna som korsningar med
bilvägarna ökar.

35

SUMMERING
Styrkor
Hardebergaspåret är ett populärt grönt stråk i urban miljö med flera målpunkter där både urban grönstruktur och
aktiv transport främjas. Den största kvalitén är att stråket går från Lunds stadskärna ut till odlingslandskapet och
Södra Sandby med få barriärelement och med mycket riklig tillgång till gång-och cykelkopplingar till övriga staden.
Samtidigt erbjuder sträckan god tillgång till flera gröna kvalitéer och aktiviteter.
Svagheter
Den täta grönskan i den naturlika delen vid Östra torn gör att sikten blir försämrad, vilket kan göra att miljön upplevs
som otrygg. Känslan av otrygghet kan förstärkas av att det inte finns bostäder i direkt koppling till stråket vid Östra
torn.

NYHamnen
Nyhamnen är ett utvecklingsprojekt i Malmö där visionen är att förvandla det
gamla industriområdet till en förlängning av stadskärnan. Ett av de övergripande
målen är att bidra till en hållbar utveckling med ett klimatsmart byggande, närhet
till kollektivtrafik och en välutvecklad gång-och cykelstruktur. Den genomgående
vägen Jörgen Kocksgatan som sammankopplar området med vattnet ska omvandlas
till ett grönt stråk. Stråket ska vara cirka 40 meter brett och innehålla aktiviteter som
basket, café och lekplats. (Malmö stad, 2015, ss.7-16)
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GAMLA staden

0						

400m

pnas med en eller flera publika funktioner som samspelar med parken. Det kan ske
om den befintliga byggnaden eller genom en tillbyggnad. I den östra delen av parn har marknivån höjts, med avsikt att stegvis nå upp till Västkustvägens nivå. Den
jda marknivån möjliggör ett topografisk inslag som kan användas för till exempel
lkaåkning. Frihamnsparken ska också kunna utgöra en mötesplats med boende
n närliggande stadsdelar, där det finns ett underskott av stora gröna miljöer. Parn ska utformas så att den på mycket lång sikt kan utvidgas norrut.
Vatten ska vara ett vanligt inslag i området, även om det nästan helt saknar
ektkontakt med havet. Det ska bland annat ske genom att i parkerna och grönstrån säkerställa en god dagvattenhantering men även genom att det anläggs springunnar av olika slag. Även vatten från kraftiga skyfall ska kunna fördröjas.
Tre grundskolor ska byggas, en i anslutning till Jörgen Kocks park, en vid Grimsbyrken och en vid Frihamnsparken. Tillsammans täcker dessa hela Nyhamnens
undskolebehov. Parkerna ska utgöra ett tillskott för skolans behov av utemiljöer, på
mma sätt som skolgårdarna under vissa tider ska kunna vara öppna för allmänna
iviteter. Gymnastiksalen vid skolan vid Jörgen Kocks park ska utföras som en
orthall med publikkapacitet. Sporthallen ska integreras med närliggande bebygse. Insprängt mellan bebyggelsekvarteren ska det också anläggas en fotbollsplan.
Hamnmagasinet M1 ska i framtiden restaureras för att kunna användas för olika
tur- och utbildningsändamål.

planeringsriktlinjer

H

Lagerbyggnaden
kan restaureras
och på
använPlanenM1bygger
vidare
den kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier
das för olika kultur- och utbildningsändamål, till
De planeringsriktlinjer som redovisas här går ett steg vidare i att
exempel och
som ettplaneringsriktlinjer.
fotografiskt center.
Visionsbild: Erik Giudice Architects.

sätta ramarna för den fortsatta planprocessen, utifrån planområdets målbild och specifika
förutsättningar.

Delområdets läge i Nyhamnen.

typexempel Nyhamnen

visionsbild

ANVÄNDANDE T AV PL ANERINGSVERK T YGEN

För att kunna uppnå den samlade målbilden för Nyhamnens utveckling måste planeringen inom och mellan olika sektorsområden och dess aktörer samverka. För att
tydliggöra hur varje sektorsområde kan bidra till att uppnå målbilden redovisas
planeringsriktlinjer för dessa var för sig. I vissa fall är riktlinjerna av svepande karaktär, medan de i andra är mer precisa. Avsikten är att inte ange riktlinjer som är mer
detaljerade än vad som anses nödvändigt för att kunna uppnå planens intentioner.
Planeringsriktlinjer inom jämlikhets- hälso- och barnperspektiven spänner över
Fastigheten Judith 12 i Rörsjöstaden är ett exemflera sektorsområden och har därför integrerats i planeringsriktlinjerna för dessa.
pel på en innergård med mycket grönska trots
hög exploatering. Foto: Ted Gustavsson.

visionsbild

snitt på Jörgen Kockumsgata

(Malmö stad, 2015, s.15)

Möjlig sektion för Jörgen Kocksgatan. Gaturum
met kan ges en varierad bredd på 30-40 meter.

nstråket längs Jörgen Kocksgatan
Nyhamnens
gröna kärna2015)
och fyller flera viktiga funktioner. Det sammanbinder
flera omvandling
olika natur-till(Doiugas
och
fritidsmiljöer
(Giseleutgör
Paiva
Nilsson,
Lukosevicius,
Nyhamnens
en tät
och grön stadsdel
ska ske på ett sätt som gör att2015)
alla känner sig välkomna, oavsett skede i livet. Visionsbild: Džiugas Lukosevicius.
mtidigt som den lockar till både rörelse och vistelse. Visionsbild: Gisele Paiva Nilsson.
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nyhamnen

rumslighet
Potentiella urbana ekosystemtjänster

Legend

Stödjande ekosystemtjänster
Stråket kommer troligen att gynna den biologiska mångfalden eftersom att karaktären ska vara vild och frodig samt
att planeringen strävar efter att främja ekosystemtjänster. Det som förväntas då är en artrikedom som har väletablerat
fält-, busk-och trädskikt. Därmed kommer även habitat för flora och fauna i Nyhamnen att gynnas.

sluten rumslighet
öppen rumslighet
Jörgen Kocks
park

Grimsbyparken

NyhamnsParken

Rumslighet
Stråkets rumslighet är svår att bedöma. Utifrån visionerna vill man skapa ett stort grönt rum längs med stråket som
även formas av en rumslighet från byggnaderna. Inom stråket kommer det att finnas mindre rum med plats för
aktiviteter.
Miljön
Stråket kommer att vara en viktig del i att ge stadsdelen en grön karaktär. Visionen för området är att skapa en tydlig
grön anda med gröna stråk, trädplanteringar längs gatorna, parker och att förespråka gröna fasader och tak. Längs
stråket ska parker, torg och andra platsbildningar placeras så att det inre rummet förstärks och upplevs med en varierad
bredd. I koppling till stråket ska det anläggas två grannskapsparker på minst 1 hektar och en gröning på minst 5
000 m2. Tillsammans skapas på detta sätt en grön och trygg miljö i områdets kärna, som samtidigt kan fungera som
spridningskorridor för olika vilda arter. Stråket kommer att utformas så att de kan fungera som uppsamlingsytor för
dagvatten, så att det vid extrema regn kan fördröjas, renas och infiltreras. (Malmö stad, 2015, s.16) Parkkarktärerna
som troligen kommer att finnas är rymd och samvaro.
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Reglerande ekosystemtjänster
Om stråket har en rikligt varierad vegetation kommer grönskan att bidra till bättre luftkvalité genom ventilation,
infångning och nedbrytning av föroreningar. De gröna elementen kommer även bidra till lägre och jämnare temperatur
för stadsdelen, bättre luftfuktighet och skugga. Om stråket har blommande vegetation kommer även pollinering att
främjas.
Kulturella ekosystemtjänster
Stråket kommer förhoppningsvis främja människans välbefinnande och mående genom att erbjuda närhet till urban
grönska och dess kvalitéer. Därmed främjas hälsa och stråket kommer framförallt bidra till social möten med alla
aktiviteter och målpunkter.
Försörjande ekosystemtjänster
Stråket bidrar inte direkt till de försörjande tjänsterna som matproduktion, färskvatten, energi eller material.
Typ av vegetation
Vegetation är inte bestämd. För att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster bör vegetationen vara
varierad och ha högt biologiskt värde. Det är även viktigt att vegetationen hinner etableras och är tålig för det troligen
höga trycket som kommer att vara på de nya grönytorna i stadsdelen.

Användare av stråket
Visionen är att Nyhamnen kommer att ha cirka 6000 bostäder och 13 000 personer som arbetar i stadsdelen. (Malmö
stad 2015, s.4) Tre grundskolor kommer att placeras nära områdets parker och planen är att utnyttja parkerna som
en del av utemiljön för eleverna. Varje skola kommer att ha ungefär 525 barn, vilket gör att andelen utemiljö blir 11,5
kvm per barn och med parkyta inräknat cirka 15kvm per barn. (imbd, ss.11, 26) Det rekommenderade är 40kvm per
barn (Boverket, 2007,s.47). Det är troligt att stråket och parkerna kommer att ha ett högt besökstryck då både boende,
arbetare, barn och besökare kommer att utnyttja ytorna.

kopplingar
Legend
gång-cykelväg
bilväg
barriärer

NyhamnsParken

Jörgen Kocks
park

Grimsbyparken

Kopplingar till andra stråk och gatustruktur
I den övergripande planen (imbd, s.5) kommer det att finnas bra med kopplingar för cykel och gång vidare till
centrum och Västra hamnen. Stråket kommer att binda ihop tre av de planerade parkerna Nyhamnsparken, Jörgen
Kockspark och Grimsbyparken. (imbd, s.16) Dock saknas den gröna koppling vidare till centrum och Västra hamnen,
vilket gör att grönstrukturen inte blir sammankopplad.
Stråket kommer att innehålla en gata där de gåendes villkor råder och en cykelbana. Trafiken ska ske på de gåendes
villkor och på några få platser ska grönstråket kunna korsas av biltrafik. Barriäreffekterna kan skapas av de tvärgående
gatorna som går igenom stråket och även den längsgående gatan i stråket.
SUMMERING
Styrkor
Stråket visar på en hög ambitionen till skapa en grön och tät stad som ska gynna ett hållbart transportsystem.
Planerna visar även att målpunkter och samhällsservice ligger nära stråket och närliggande parker, vilket ger goda
förutsättningar för att främja en aktiv transport i vardagen.
Svagheter
Stråket saknar en grön koppling vidare till centralstationen och övriga Malmö, vilket gör att stadsdelens grönstruktur
är väl sammanhållen men behöver kopplas ihop med övriga staden.

39

kungsgatan
Kungsgatan anlades i etapper under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.
Visionen var att skapa en paradgata med inspiration från boulevarderna i Paris. Bostäder
bebyggdes vid gatans södra del och i norr var marken reserverad för intuitioner och
därför ligger Latinskolan, brandstationen, länsstyrelsen och församlingshus där i dag.
Efter bilismens intåg blev Kungsgatan ett tillhåll för prostitution och ett sätt att motverka
detta vara att stänga av vissa av tvärgatorna. Det har resulterat i att Kungsgatan i dag har
etablerats till ett trafikerat stråk för gående och cyklister i Malmö. (Andersson 2014)
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Skala
Lugnet
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typexempel kungsgatan

huvudstråket
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cykelstråket

Planteringsdel

rumslighet
Värnhemstorget
Legend

POTENTIELLA URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER

sluten rumslighet
semi-öppen rumslighet
öppen rumslighet

Miljön
Kungsgatan tillför en stor grön kvalité till stadsdelen Rörsjöstaden och är ett praktfullt stråk med de stora uppväxta
lindarna som står i en dubbelsidig allé längs med större delen av sträckan. Parkkaraktärer som finns är rymd och till
viss del samvaro, samt kultur.

Stödjande ekosystemtjänster
Stråket gynnar den biologiska mångfalden genom att tillföra vegetation till stadsdelen även om artsammansättningen
är något homogena. Området skapar habitat för flora och fauna.

S:T Petri
kyrkan

Reglerande ekosystemtjänster
Stråket består av flertalet lindar som bidrar till bättre luftkvalité genom ventilation, infångning och nedbrytning
av föroreningar. Träden bidrar även till klimatanpassning genom att skapa lägre och jämnare temperatur, bättre
luftfuktighet och skugga. Stråket har vid planteringsdelen en blommande vegetation som främjar för pollinering.
Lugnet

Kulturella ekosystemtjänster
Stråket främjar för människans välbefinnande och mående genom att skapa en rikligt grön miljö i de centrala delarna
av Malmö. Hälsa och sociala möten är de kulturella ekosystemtjänsterna som Kungsgatan starkt bidrar med.
skala: 1: 5000 i A3

RUMSLIGHET
Stråkets rumslighet utgörs främst av två större avlånga rum som bryts av vid Amiralsgatan och Sankt Petri
kyrkan. Stråket formas även av en större rumslighet som skapas av bebyggelsen som omfamnar både sidorna.
Även parkeringarna som finns på vissa ställen längs med stråket påverkar rumsligheten. I västra delen finns en
mindre rumslighet med avgränsande häckar runt om perennplanteringen. I öst finns också ett mindre öppet rum för
cykelparkering som avskärmas av en lägre häck.
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Försörjande ekosystemtjänster
Stråket bidrar inte direkt till de försörjande tjänsterna som matproduktion, färskvatten, energi eller material.
TYP AV VEGETATION
Vegetationen vid Kungsgatan är överlag homogen och består främst av uppväxta lindar med gräsmatta undertill. I
vissa partier finns lägre häckar med arterna spiraea, bok och liguster. I perennplantering växer det bland annat funkia
och magnolia.

kopplingar

Värnhemstorget
Legend

KOPPLINGAR TILL ANDRA STRÅK OCH GATUSTRUKTUR
Kungsgatan går parallellt genom Rörsjöstaden, från Värnhemstorget till centrum förbi Rörsjöparken. Stråket kopplas
ihop med Storgatan mot shoppingstråket Södra Förstadsgatan. De gröna kopplingarna från Kungsgatan mot övriga
staden är få och utgörs av gator med alléer som är Kaptensgatan, Sankt Pauli kyrkogatan som går mot Sankt Pauli
Norra kyrkogård och Hjalmar Gullebergsgatan. De finns flertalet tvärgående gator som går igenom Kungsgatan
och med tydliga övergångsställen så utgör dessa inte en stor barriäreffekt. Det är främst Amiralsgatan som skapar
en tydlig barriär.

gång-cykelväg
bilväg
barriärer

S:T Petri
kyrkan

SUMMERING
Styrkor
Kungsgatans styrka är de gamla pampiga träden som tillför ett mycket högt estiskt värde. Även det centrala läget som
kopplar samman stadsdelen Värnhem med stadskärnan och flertalet målpunkter gör att mycket människor rör sig
längs med sträckan, vilket gör att Kungsgatan är ett gott exempel på ett välanvänt grönt stråk.

Lugnet

skala: 1: 5000 i A3

43

ANVÄNDARE AV STRÅKET
Under observationerna har alla åldersgrupper passerat Kungsgatan som dagisklasser, skolungdomar, arbetare,
pensionärer, föräldralediga och personer som rastar hunden. Det är tydligt att Kungsgatan är ett stråk där man är på
väg någonstans. Människor rör sig främst igenom stråket då det inte är en plats där man stannar länge eftersom det
inte erbjuds dem kvalitéerna.

Svagheter
Det är en låg variation av arter längs med stråket som ur ett ekologisk perspektiv skulle kunna bli bättre. Det
resulterar i att antalet ekosystemtjänster är låg och kan öka. Det är dock lindarna som skapar den historiska koppling
och det estiska värdet. De gröna kopplingarna vidare i stadsstrukturen kan utvecklas och bli bättre för att skapa en
väl sammanhållen grönstruktur.

goda exempel

tydliga övergångsställen, Kungsgatan

								
tunnel minskar barriärerna, östra torn, Lund
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ARTRIKEDOM, Östra torn, Lund

sammanfattning
VAD är ETT GRÖNT STRÅK?
Gröna stråk berör både grönstrukturen (Malmö stad 2003, s.36) och flödet av människor i en stad (Boverket,
2007, s.48). De gröna stråken som analyserats i fallstudien har alla tre olika styrkor och svagheter som tillsammans
visar bredden av gröna stråk. Det gröna i gröna stråk kan variera stort och bidrar med olika värden beroende på
vegetationens typ och kvalité.

Tänka på:
- En homogen vegetation kan begränsa antalet ekosystemtjänster

Kunskap som tas med till utvecklingsförslaget är följande:

Nyhamnen
Nyhamnens planerade grönstråk visar på en hög ambition till att etablera ett urbant grönt stråk med fokus på
ekologisk värden och främja för aktiv transport i den kommande stadsdelen.

Hardebergaspåret
Hardebergaspåret representerar ett väl integrerat grönt stråk från Lunds stadskärna igenom stadelen Östra torn och
odlingslandskapet till Södra Sandby med goda ekologiska och hälsofrämjande kvalitéer

Goda exempel:
Sammankopplat grönt stråk som kommer att skapa stadsdelens gröna karaktär
Flera målpunkter och samhällsservice i nära koppling till stråket

Goda exempel:
Artrikedom och varierade parkkaraktärer skapar goda förutsättningar för flera ekosystemtjänster och
resulterar i ett upplevelserikt stråk
Ett väl sammanlänkat stråk då det finns ett finmaskigt gång-och cykelnät till övriga staden som gör att
användarna enkelt kan ta sig till och från stråket
Få barriärelement gör att stråket är väl sammanhållet både för grönstruktur och gatustruktur
I urban miljö kan klätterväxter användas för skapa en grön rumslighet

Tänka på:
Hur kommer visionerna fungera i praktiken?
Dålig grön koppling vidare ut i stadsstrukturen

Tänka på:
- Täta buskage och dålig sikt skapar otrygghet och därmed främjas inte rörelse och fysisk aktivtet
Kungsgatan
Kungsgatan i Malmö visar hur ett urbant stråk med historisk koppling bidrar till en grönare stadsdel och främjar för
gång-och cykeltransport.
Goda exempel:
Tydliga övergångsställen för både gående och cyklister minskar barriäreffekten av genomgående bilvägar
Trädalléer bidrar till effektfull grön rumslighet
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VAD GÖR ETT GRÖNT STRÅK BRA OCH DÅLIGT?
Det som är viktigt för att ett grönt stråk ska fungera bra är att det kopplar ihop grönområden och parker, vilket både
Boverket (2016) och Malmö (2003, s.36) skriver. Det är även av betydelse att stråket inte är fragmentiserat för att
kunna tillgodose behoven från både människor, flora och fauna (Riksdagen, 2011, s.119). Barriärelement längs med
ett stråk påverkar både gång-och cykelrörelsen (Boverket 2013, s.43) och ekosystemtjänsterna negativt (Malmö stad,
2015, s.8-9).
Fallstudie av de tre gröna stråken visar även på hur varierade gröna stråken är och därför måste värdering av ske
individuellt. Det är framförallt de “gröna egenskaperna” som rekreaktionsvärde (Grahn, 2005) och ekosystemtjänster
som påverkas av vilken typ av vegetation som finns och kvalité, konnektivtet, kvantiet och placering påverkar värdet
(Malmö stad 2015, s.8-9).

Utvecklingsförslag - höganäs kommun
I denna del kommer jag att använda mig av insamlad information från litteraturstudien och referensobjekten för att applicera
införskaffad kunskap på Höganäs. Förslaget kommer att besvara delfrågan:
-

Hur kan Höganäs kommun utveckla och utforma gröna stråk?

Förslaget är konceptuellt och behandlar i övergripande skala hur kommunen skulle kunna arbeta med gröna stråk mellan
strategiskt viktiga platser. Därefter zoomar utvecklingsförslaget in på Höganäs stad och visar hur staden kan utveckla gröna
stråk i den befintliga stadsstrukturen. Detta redovisas i ett övergripande konceptuellt förslag för staden och med två mer
konkreta exempel.
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höganäs kommun
Kommande avsnitt i utvecklingsförslaget berör frågeställningen Hur kan Höganäs kommun utveckla och utforma gröna
stråk? För att kunna besvara frågan genomförs först en faktadel om Höganäs kommun och vidare inventeras
analyseras både kommunen i övergripande skala och Höganäs stad i mer detaljerad skala. Inventering görs på
den befintliga grönstrukturen, infrastrukturen och stadens målpunkter. Vidare görs analyser på barriärer för
att det både påverkar gång-och cykelrörelsen (Boverket, 2013, s.43) och ekosystemtjänsterna negativt (Malmö
stad, 2015, s.8-9).
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Höganäs kommun
Höganäs kommun ligger belägget i nordvästra Skåne och omfattar Kullahalvön. Det är en gammal kulturbygd
med varierat landskap som består av naturområdet Kullaberg, odlingslandskap och ett kustlandskap längs med
två sidor. Höganäs stad är den största tätorten och Viken, Lerberget, Mölle, Arild, Jonstorp och Farhult är de
större tätorterna i kommunen.
Kommunen har som vision att år 2025 nå 27 5000 invånare och det finns flertalet expansionsplaner för
Höganäs stad och Viken. Höganäs vill skapa ett socialt hållbart samhälle, erbjuda mötesplatser och vara en
levande kommun. Det ska vara enkelt, tillgängligt och säkert att promenera inom alla tätorter. Cykling har en
stor potential att förbättras inom tätorterna och dess kopplingar emellan. (Höganäs kommun 2016a, ss.9-23)
Endast 27 procent av persontransporterna i kommunen sker med gång, cykel eller kollektivtrafik och det är
14 procent lägre än genomsnittet för Skåne. Även bilinnehavet för kommunen på 558 bilar per 1000 invånare
ligger högre en genomsnittet. (Höganäs kommun 2016c)

höganäs

lerbgeret

ÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR
Den rika variationen av natur och landskap anses vara ett varumärke och fokus ligger på att tillgängliggöra
grönskan (Höganäs kommun 2016a, s.88). Kommunen vill koppla ihop och tillgängliggöra grönstrukturen
inom tätorterna med omgivande landskap och kust för att skapa rörelse för djur och människor. (Höganäs
kommun 2016a, s.40) I översiktsplanen nämns det att tillgången till grönområden och parker i Höganäs är till
mestadels inom folkhälsomålens fem minuter. Dock poängteras det att villaområden och de centrala delarna
av staden har ett längre avstånd till allmän grönska. Rekreationsstråk till odlingslandskapet har identifierats
som bristande och bör utvecklas. ( Höganäs kommun 2016a, s.45)
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högkvalitativ handel, matkulturen, vingårdarna, kusten med småbåtshamnarna och badplatserna. Och vi
gör det lättare för fler besökare att nå våra viktiga besöksmål, naturområden, kusten och havet. Bra
tillgänglighet och samtidigt hållbart utan att det medför onödigt slitage.

höganäs kommun- översiktsplan

3.2
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3.2.1
FÖRKLARING TILL PLANKARTORNA
Översiktsplanen har en tidshorisont som sträcker sig till år 2030 och redovisar grunddragen i den avsedda

höganäs kommun- analys av Målpunkter & barriärer
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viken

Skala: 1: 15 000 i A3
Helsingborg

höganäs kommun- analys av grönska & infrastruktur
De flesta av kommunens orter ligger längs med kustremsan av Kullahalvön och exploateringstrycket är högt närmast stranden. De större grönytorna som har värdefull
natur längs med kusten är naturreservat och och resterande ytor berörs av strandskyddet. (Höganäs kommun 2016b,s.43) Landskapet består främst av åker som utgör
70 procent av ytan. Den vanligaste skogstypen i kommunen är lövdominerande och barrskog finns i liten utsträckning. I kommunen finns det för närvarande 13 stycken
naturreservat. ( Höganäs kommun 2016a, ss.37-39)

Kullaberg
Mölle

			Gång och cykelvägar i Övergripande skala
Arild
			Kullaleden
			
Kullaleden går från Helsingborg till Utvällinge och är en 70km lång vandringsled som till största del går längs med Höganäs kust som bjuder på ett
v			
varierat naturlandskap (Höganäs kommun 2016b).
							Gång- och cykelväg till Mjöhult
							
Sträckan går från Höganäs till Kattarp och är en gammal järnvägssträcka som omvandlats till gång-och cykelväg.
							
Spåret kopplar ihop flera grönområden och är viktigt för att skapa en sammankopplad grönstruktur. Vegetation
							
består av träd, buskage, örtvegetation och torrängsflora som skapar värden för hotade och missgynnade arter. (
							
Höganäs kommun 2016b, s.92)
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höganäs kommun- grönstrukturens brister
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Skala: 1: 15 000 i A3
Helsingborg

höganäs kommun- swot-analys över grönstrukturen
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God tillgång till kust
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13 Naturreservat

Variation i landskapskaraktärer
(Kust, skog, åker)
KVALITEÉR
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Högt tryck på den kustnära
marken (exploatering & besök)
Erosion längs med kusten
HOT

höganäs stad- fördjupad översiktsplan
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höganäs stad- analys av Målpunkter & barriärer
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sportcentrum

Skala: 1: 15 000 i A3

höganäs stad- analys av grönska & infrastruktur
Höganäs stad har tre större stadsnära naturområden. Ärtan och Bönan är ett 9 ha stort naturområde med
varierad vegetation av lövskog och gräsmark (Höganäs kommun 2016b, s.106). Parkkaraktärer som finns
är vildhet och artrikedom. Ekdungen är ett gammalt bestånd av träd med ekar som har en stamomkrets
på 2m, området är 5,3 ha stort (Höganäs kommun 2016b, s.85). Parkkaraktärer som finns är vildhet och
artrikedom. Lerbergsskogen har en yta på 9ha med ljus tall-och lövskog som är planterad. Det finns
en belyst motionsslinga i skogen och området har höga värden för rekreation och missgynnade arter
(Höganäs kommun 2016b, s.74). Parkkaraktärer som finns är vildhet och artrikedom.

ÄRTAN & BÖNAN

Höganäs har fem stycken parker och två stycken aktivitetsytor inom tätorten, varav en bebyggs. Sjöcronas
park även kallad Tivoliparken är 27 238kvm stor och anlades på 1860-talet i romantisk stil. Under de
senaste åren har parken genomgått en upprustning och Ulf Nordfjell har designat ett Woodland, en
temalekplats har byggts och odlingslotter för barn har etablerats. Sjöcronas park erbjuder stora träd och
är en mötesplats. Parkkarktärer som man finner är allmänning, samvaro och kultur.
RUUTHSPARKEN
KAPTENS TRÄDGÅRD
SJÖCRONAS PARK
HAMNEN
KVICKBADET

FOLKPARKEN (Bebyggs)

Nymbergspark ligger söder om Sjöcronas park och anlades åren 1963-64. Storleken är på strax under
20 000kvm. Karaktären formas av klippt gräsmatta, välvuxen häck på västra sidan och välvuxna träd. Under
år 2016 har en del röjts och en fågelbogunga etablerats mellan de uppvuxna bokträden. Parkkarktärer som
man finner är allmänning.

NYMBERGS PARK

Ruuthsparken är 9 466kvm stor och har sitt ursprung från en läplantering till gruvsamhället. Parken
karaktär formas av klippt gräsmatta med höga uppvuxna träd, en blomsterplantering runt statyn av Eric
Ruuth samt en naturlik karaktär parkens norra del.

Kullask8ten

Kaptens trädgård är strax över 10 000kvm och som namnet antyder var det från början en trädgård
som tillhörde Höganäsbolagets disponentbostad. På 1950-talet omvandlades trädgården till park och blev
kommunägt. Parken formas av klippt gräsmatta, höga uppvuxna träd, rododendronbuskage, tennisbana
och en större tegelskulptur.
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grönyta
stadspark
naturmark

EKDUNGE

bilväg
cykelväg

Kullask8ten är en del av skolgården till Kullagymnasiet och erbjuder BMX-bana, skateområde, pumptrack
och ramp. Parkkarktärer är samvaro.
LERBERGSSKOGEN
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Folkparken är ett större grönområde med fotbollsplan och uppvuxna träd som idag bebyggs i ett
förtätningsprojekt. Det kommer att finnas en mindre stadspark när projektet är klart. (Höganäs kommun,
u.å.)

Skala: 1: 15 000 i A3

Kvickbadet är en badstrand med tillhörande parkdel. I området finns volleybollplan, grillplats, bastu och
lekplats. Parkkaraktärer är möte, allmänning och rymd. (Höganäs kommun, u.å.)

1:15 000

höganäs stad- grönstrukturens brister
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Skala: 1: 15 000 i A3
LERBERGSSKOGEN

höganäs stad- swot-analys över grönstrukturen
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HOT

höganäs grönytor
Typ av grönyta
Kommunens och Höganäs stads totala grönyta består främst av naturmark och gräsmatta medan
buskage står för den minsta andelen. Kategorin gräsmatta inkluderar alla ytor som kommunen klipper
till exempel parker och trafikytor. I Naturvårdsplanen nämns det att naturvärdet för gräsmatta är
relativt lågt och innehåller cirka 10 växtarter på en yta 100 kvm där det finns cirka 100 djurarter.
Medans om ytan var en bra skött slåtteryta skulle ungefär 50 växtarter tillsammans med cirka 500
djurarter vara bosatta i området. (Höganäs kommun 2016b, s.30)
Grönyta i Kommunen

typ av grönyta- Höganäs kommun
Buskar

Buskage
Naturmark
5%

typ av grönyta- Höganäs stad
Grönyta i Höganäs stad
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Naturmark
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Naturmark
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Naturmark
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Gräsmatta
55%
55 %

Tillgång till kvalitativ grönska
(Se kommande två sidor) Tillgången till grönområden har analyserat efter att en kvalitets bedömning
av Höganäs parker har gjorts. De ytor som har ansetts vara större än 10 000kvm och vara kvalitativa
och kunna erbjuda någon eller flera av Grahns parkkarktärer har valts ut. Det är inte intressant i
denna analys att se tillgänglighet till icke kvalitativa ytor som till exempel ytor som enbart består
av gräsmatta. Det skapar en missvisande tillgång till grönska. De ytor som har bedömts erbjuda
kvaliteter är Sjöcronas park, Kvickbadet, Kullask8ten, Naturparken, Ärtan och Bönan, Ekdungen,
Lerbergsskogen och Strandsskogen. Tillgången har sdan analyserats med två olika bufferavstånd
men visar inte den faktiska nåbarheten från bostäderna till grönytorna.
Tillgången till parker har analyserats med ett bufferavstånd på 300 meter som är riktlinjen för längsta
distansen till bostadsnära natur som Boverket förespråkar. (Boverket, 2007, s.14) I analysen har
Naturpark inkluderats och markerats för att belysa att området borde klassas som park i detaljplanen
och därmed bidra till att öka tillgängligheten av bostadsnära natur i Höganäs stad. Utan Naturparken
har stadens centrum en dålig tillgång till kvalitativ grönska.
Analysen visar att parkerna är placerade i stadens mitt och därmed är tillgängligheten god för de
som är bosatta i stadens kärna. I utkanterna av staden och i den norra delen är tillgången till parker
desto sämre. Vägarna 111 och 112 utgör barriärer som skapar en tydlig gräns mellan stadens östra
och västra delar.

58

Tillgången till naturområde har analyserats med ett bufferavstånd på 1000 meter som baserats på
forskning av Peter Fredman (Fredman, 2000). Det finns tre stycken naturområden i Höganäs och
tillgången är god i den södra delen av staden. I den norra delen utgör vägarna 111 och 112 en barriär
som gör att invånare bosatta norr om vägarna har god tillgång till natur. De som är bosatta i stadens
kärna har sämre tillgång till naturområden.

höganäs grönytor- sociala värden
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Skala: 1: 15 000 i A3

tillgång till kvalitativ grönska
buffer 300m till park

buffer 900m till naturmark
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Skala: 1: 10 000 i A3

summering av inventering & analys

Kommunen
Inventering och analys av kommunen visar att:
- De främsta målpunkterna är längs med kusten, både när det gäller naturvärden och orter
- Det saknas kopplingar mellan naturvärdena och tätorterna, både längs med kusten och mellan åkerlandskapet
- De stora vägarna 111an och 112an bidrar till barriäreffekt

Höganäs stad
Inventering och analys av staden visar att:
- Målpunkterna är sprida runt om i staden
- De flesta av parkerna finns i mitten av staden
- Naturområdena finns i utkanterna av staden
- God variation av parkkaraktärerna finns
- De vältrafikerade vägarna 111an, Centralgatan och Bruksgatan samt industriområdet bidrar till barriäreffekt
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utvecklingsförslag- från skiss till förslag
Utvecklingsförslaget har tagits fram med hjälp av en skissprocess där olika lösningar har testats mot varandra. Den
inhämtade kunskapen från litteratur- och fallstudien har används som grund för att ta fram ett förslag på hur gröna
stråk kan utvecklas i Höganäs.
Inhämtad kunskap
En summering av den kunskap som litteraturstudien har resulterat i är att gröna stråk berör både grönstrukturen
(Malmö stad, 2003, s.36) och flödet av människor i en stad (Boverket 2007, s.48). Grönstrukturen i en stad påverkar
både de urbana ekosystemtjänsterna och människors möjlighet till rekreation och välmående (Boverket 2016). Gröna
stråk främjar även gång- och cykeltransport (Boverket 2007, s.48), vilket bidrar till en levande stad (Gehl2011, s.21)
och resulterar i en förbättrad folkhälsa (Faskunger 2013, ss.12-24).
Det som är viktigt för att öka gång- och cykelrörelse är att miljön ska vara funktionell och sammanhängande med en
finmaskig struktur anpassat till staden. Gång och cykeltrafikanter påverkas negativt av barriärer, högt antal fordon
och svag belysning. (Boverket 2013,s.43,46) Genom att integrera gröna element med en stadsgatustruktur gynnas
både tillgänglighet och attraktivitet för att röra sig med både gång och cykel (Boverket 2007, s.49).

Arbetsprocess

Det som är viktigt för att ett grönt stråk ska fungera bra är att det kopplar ihop grönområden och parker, vilket
både Boverket (2016) och Malmö (2003, s.36) skriver. Det är även av betydelse att stråket inte är fragmentiserat
för att kunna tillgodose behoven från både människor, flora och fauna (Riksdagen, 2011, s.119). Barriärer påverkar
ekosystemtjänsterna negativt (Malmö stad 2015, s.8-9).
Gröna stråk kan se olika ut, vilket fallstudien visade och därför måste värdering ske individuellt. Det är framförallt
de “gröna egenskaperna” som rekreaktionsvärde (Grahn 2005) och ekosystemtjänster som påverkas av vilken typ
av vegetation som finns och kvalité, konnektivtet, kvantiet och placering påverkar värdet (Malmö stad 2015, s.8-9).
Därmed är det vikitgt att planera för varierad grönska i städer för att kunna tillgodose alla behov.
Arbetsprocess
Skissprocessen har börjat i övergirpande skala över kommunen främst för att kunna lokalisera viktiga målpunkter
inom kommunen för att sedan gå ner i skala och fokusera på Höganäs stad. Därför går utvecklingsförslaget från ett
konceptuellt kommunövergripande förslag till Höganäs stad och slutligen två mer konkreta förslag på hur staden kan
utveckla gröna stråk. Detta görs för att kunna besvara frågan Hur kan Höganäs kommun utveckla och utforma gröna stråk?
Viktiga överväganden som har skett i processen har varit att skapa en grönstruktur som kopplar ihop stadens gröna
ytor. Dock har en avgränsning gjort av de gröna ytorna och enbart de ytor som bedömts vara kvalitativa (s. 53) har
valts ut. Förslaget tar även hänsyn till den befintliga stadsstrukturen och följer därför stadens gång- och cykelvägar
för att koppla ihop Höganäs gröna ytor.
Naturparken

höganäs kommun
höganäs stad

centrum
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utvecklingsförslag- kommunen
Målet med förslaget:
länka samman och tillgängliggöra kommunens gröna kvalitéer med tätorterna
främja för ekosystemtjänster
främja för en aktiv transport
kullaberg

Arild

Mölle

Str

Strandstråket

an

nyhamnsläge

Strandstråket

höganäs

Legend

Inventering av grönytor visar att kommunen har en fragmentiserad grönstruktur som kan utvecklas och tillgänggöras
för invånare och besökare, vilket även föreslås i kommunens översiktsplan (2016a, ss.40,48). Konceptet är därför att i en
övergripande skala fokusera på att koppla ihop tätorterna och naturmiljöerna med hjälp av gröna stråk. Därmed skulle
även målet om att vara en levande kommun som gynnar gång- och cykeltransport främjas. (Höganäs kommun 2016a,
ss.9-23)
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		Förslaget
		
Eftersom att de flesta av kommunens tätorter och även naturområden ligger längs med kusten är denna
		
sträcka central för uppnå en sammankopplad struktur. Kullaleden går längs med hela kuststräckan 		
och bjuder på fina miljöer men stråket kan utvecklas och tillgängliggöras bättre i framförallt tätorterna.
		
Inspiration till att utveckla Kullaleden kan hämtas från Hardebergaspårets exempel för bra tillgänglighet
		
och nårbarhet som uppnåtts med rikligt med anslutningar till sträckan.

								
Visionen är även att koppla ihop kommunen med 		
farhult
jonstorp
							
tvärgående gröna stråk som till exempel mellan Mölle 		
								
och Arild samt mellan Höganäs till Jonstorp och Farhult.
								
Cykelvägen från Höganäs stad till Mjöhult kopplar 		
							
samman grönområden och tätorter samtidigt som sträckan
								
bjuder på ett fint odlingslandskap. Detta gröna stråk är
								strategiskt viktigt för att tillgängliggöra odlingslandskapet
								till stadens invånare, vilket skulle främja kommunens 		
								vision om att etablera rekreationsstråk i odlingslandskapet
Cy
kel
								
(imbd, s.45). Inspiration till att utveckla cykelvägen kan
vä
gm
								hämtas från Hardebergaspårets goda koppling till den
ot
Mjö
hul 								
övriga stadsstrukturen och även hur de gröna element
t
								tillför varierade kvalitéer.
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Helsingborg

Urban mijlö
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viken
Skala: 1: 70 000 i A3

utvecklingsförslag - höganäs stad
Målet med förslaget:
Länka samma stadens gröna ytor, vilket främjar för flödet av människor och ekosystemtjänster i 		
staden (Malmö stad, 2003, s.36)
Skapa ett grönare offentlig rum, vilket ökar attraktivteten av stadsrummet (Boverket , 2007, s.48)
Främja för en aktiv transport med hjälp av gröma element, vilket Boverket beskriver (2007, s.48- 50)

stran
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ket

I nuläget har Höganäs stad en grönstruktur som inte är ihopkopplad och som påverkas av barriärer, vilket
analyserna på sidorna 50-51 påvisar. Detta gör att varken rörelse av människor eller ekosystemtjänster i staden
främjas. Konceptet är däför att fokusera på att skapa tre huvudstråk som kan länka samman stadens grönytor
och kompletterar varandra i kvalité och funktion samt att utveckla den gröna kopplingen i centrum för att
skapa ett attraktivt stadsrum som främjar rörelse. Därmed kan även tillgängligheten samt nårbarheten till
stadens gröna ytor förbättras med hjälp av dessa stråk. Dessa två kategorier anses både av Boverket (2007,
ss.10-11) och Folkhälsomyndigheten (2016) vara viktiga för att öka den fysiska ativteten i vardasglivet.

naturstråket

grönyta
stadspark

etsstrå
ket

Inspiration till att utveckla strandstråket, kan som förslaget till Kullaleden, hämtas från Hardebergaspårets
exempel för bra tillgänglighet och nåbarhet som uppnåtts med rikligt med anslutningar till sträckan. Även
Nyhamnens planer på aktiviteter längs med ett grönstråk kan vara inspiration.

naturmark
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Förslaget
Förslaget är att utveckla en övergripande grönstruktur för staden genom att tillgängliggöra stråket längs med
kusten, stärka det befintliga Aktivitetsstråket och utveckla det tvärgående Naturstråket för att sammankoppla
ihop alla tre. I detaljerad skala studeras även hur stadskärnan kan utveckla gröna stråk och sammanlänkas med
de föreslagna huvudstråken.
Strandstråket
Kullaleden som går förbi Viken, Lerberget till Höganäs och vidare upp mot Kullaberg. Parkkaraktärerna
(Grahn, 2005) som finns längs med sträckan är rofylldhet, rymd, allmänning och till viss del viste och vildhet.
Delen igenom Höganäs kan bli bättre, ha starkare koppling till stadskärnan och utvecklas till ett strandsstråk.
Industriområde utgör en tydlig barriär för området och grönytorna kan kompletteras för att stärka stråket.
Det finns stor potential att tillgängliggöra sträckan och erbjuda stadens invånare en trevlig strandpromenad.
Speciellt kopplingen Storgatan och hamnen bör få en tydligare sammanhållning och kan därmed knyta samman
Kullaleden med stadskärnan.
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Aktivitetsstråket
Aktivitetsstråket kopplar ihop stadens södra målpunkter som idrottscentrum med Kullask8ten,
Sjöcronas park och Nymbergspark och har potential till att stärkas ytterligare för att främja för
gång-och cykeltransport. Kvalitéerna längs med stråket är att det finns flera målpunkter som
seniorgym, hinderbana, gunga bland träden, graffitivägg, skatepark, woodland och odlingslotter.
Stråket kan kopplas till parkkaraktärerna (Grahn 2005) samvaro, kultur och till viss del allmänning
och artrikedom. I övergripande skala kan stråkets grönytor som består av klippt gräsmatta utvecklas
till äng, vilket skulle gynna den biologiska mångfalden (Höganäs kommun 2016b, s.30) och skapa
ett attraktivt rum.
Det finns flertalet korsningar med bilvägar längs med stråket som kan utvecklas och bli bättre och
säkrare för gång-och cykel trafikanter. Inspiration kan hämtas från Kungsgatans övergångställen
som är tydliga och är till för både gång-och cykeltrafikanter.
I detaljerad skala kan stråket utvecklas och göras grönare kring området vid Ica med till exempel träd
och ängsvegetation för att få ett mer attraktivt grönt rum. Inspiration kan tas från Kungsgatan där
träden skapar en tydlig karaktär. Ytterligare ett område som behöver utvecklas är mellan Sjöcrona
parken och Naturstråket för att skapa en sammankopplad grönstruktur.
Naturstråket
Stråket kan koppla samman Kvickbadet och havskontakten med Höganäs stad och sammanlänkas
med Aktivitetsstråket. Förr i tiden gick järnvägen längs med sträckan och vid vissa ställen syns dess
rester. Sträckan kopplar även ihop odlingslandskapet med stadskärnan då naturstråket går ihop med
cykelvägen till Mjöhult. Grahns parkkaraktärer (2005) som finns längs med stråket är artrikedom,
rymd, rofylldhet, vildhet och kultur.
En viktig del för att Naturstråket ska vara ett grönt stråk är det större igenväxta området som löper
längs med delar av sträckan. I nuläget är området detaljplanelagt som industrimark och ses som
förädlingsområde. Området är ett exempel på att den ”faktiska” grönstrukturen kan skilja sig från
den formella grönstrukturen som Boverket nämner (2007,s.29).
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ALTERNATIV DRAGNING
Aktivitetsstråket
En alternativ dragning för att binda ihop målpunkterna sportcentrum i söder med Sjöcronas park är
ej möjlig. Det är för att den parallella vägen som går intill är väg 111an som pekas ut som en barriär
i föregående analyser. Vägen har hög andel trafik för att den går från Höganäs till Helsingborg och
ärdör inte lämplig att omvandla till grönt stråk.
Strandstråket
Alternativ dragning är inte möjlig då stråket följer de befintliga gång och cykelvägarna som är
närmast kusten.
Naturstråket
Visionen för stråket är att koppla ihop Mjöhult och Höganäs stad i vågrätt riktning. Den befintliga
gång -och cykelvägen går öster om staden, möter Aktivtetsstråket och kopplar ihop med
Naturparken. Dragningen efter Naturparken anpassar sig främst av industrins utbredning och för
att koppla ihop stråket med Strandstråket så följer dragningen den befintliga grönytorna ner mot
hamnen. En alternativ dragning av ett grönt stråk i horizontal rikting och med samma målpunkter
blir svår att uppnå i den befintliga stadsstrukturen.

Naturparken

visionsbild
VISIONSKAPA EN NATURPARK

övergripande struktur

NATURSTRÅKET

NATURSTRÅKET

Förslaget är att göra naturmarken till en park i detaljplanen och därmed säkerställa att det cirka 2ha
stora vildvuxna grönområdet inte bebyggs. Området är ett igenväxt järnvägsområde som under
årtionden har används till odlingslotter och idag blivit en populär grön miljö. Vegetation är varierad
och består av cirka 150 arter. Det finns uppvuxna bok-, ek-, sälg- och björkträd, slånbuskage, olika
typer av björnbär, rester från odlingslotterna som gran, buxbom, syren samt några friska almar.
För småfåglar erbjuder området bra häcknings möjligheter för att det finns rikligt med buskage.
(Höganäs kommun 2016, ss.99-101) Genom att detaljplanelägga området skyddas Naturmarken
och ytans ekosystemtjänster skyddas och folkhälsa gynnas. Potentiella ekosystemtjänster är biologisk
mångfald, ekologiskt samspel, habitat, luftkvalité, vattenrening, klimatanpassning, pollinering, hälsa,
sinnlig upplevelse, naturpedagogik och till viss del matproduktion. Grahns parkkaraktärer (2005)
som återfinns i området är rofylldhet, vildhet, artrikedom och viste. Dessa kvalitéer återfinns inte i
Höganäs stad och det gör området viktigt att bevara.
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Gröna element som kan appliceras är:
- Klätterväxter, där inspiration kan hämtas från Hadebergaspårets urban karaktär (se sida, 34)
- Öppen dagvattenhantering, där inspiration kan hämtas från Nyhamnens planerade gröna stråk (se sida, 38)
- Gatuträd, där inspiration kan tas från alla tre referensobjekt och ett träd kan bidra till flertalet ekosystemtjänster
(Boverket 2009, s.9) och (Bolund 1999, s.299)
- Förespråka gröna fasader & tak, där inspiration kan hämtas från Nyhamnens planerade gröna stråk (se sida, 38)
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Legend
badplats

- Perennplanteringar, där inspiration kan hämtas från Kungsgatans perennplantering (se sida, 42)
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I Höganäs finns det två gator, Storgatan och Köpmansgatan, som löper nästintill parallellt med varandra som erbjuder
butiker och restauranger. Storgatan är framförallt viktigt för att gatan går från hamnen mot Sjöcronas park och vidare.
Järnvägsgatan går från busstationen till Storgatan mot Kyrkplatsen och är en viktig gata som kopplar samman den
norra delen av staden med hamnen. Thulegatan är också en viktig gata för att komplettera de tvärgående stråken
från öst till väst. Storgatan, Köpmansgatan, Strandgatan och Järnvägsgatan har potential till att koppla ihop handel,
grönområden och havskontakten. Genom att applicera gröna stråk på dessa gator skulle stadsstrukturen bli grönare
och främja för rörelse i staden. Gröna stråk skulle även främja för ekosystemtjänster i staden (Malmö stad, 2003, s.36.)
och skulle troligen bidra till ökning inom områderna biologisk mångfald, habitat, bättre luftkvalité, klimatanpassning,
pollinering och sociala möten.

övergripande struktur

STRANDGATAN

Förslaget är att tillföra gröna element till centrum och skapa ett grönare offentligt rum med hjälp av gröna stråk. Gröna
stråk ökar attraktiveieten av stadsrummet för gående och cyklister, vilket både Boverket (2007, s.48) och Malmö stad
(2003, s.36) skriver. Närhet och inslag av gröna element kring affärer och handel påverkar både konsumenter och
företag positivt (Jansson, Persson, Östman 2013,ss.19-21). Även den lokala utvecklingen främjas av att fler går och
cyklar. Desto fler som rör sig i en stad desto mer pengar spenderas inom stadskärnan när folk rör sig och cyklar. (Gehl,
2011, s. 109)

alternativ- stadskärnan

övergripande struktur

Alternativ dragning för Höganäs stadskärna
Stadskärnan i Höganäs är centrerad och området avgränsas av industri, hav och väg 111an. Därmed
är gatunätet begränsat och därför är alternativ av gator som kan koppla ihop grönytor få.
Centralgatan
Denna gata skulle kunna vara ett alternativ till ett grönt stråk som binder ihop staden horisontellt
mellan Sjöcronas park och hamnen. Föregående analyser visar dock att Centralgatan är en barriär
på grund av den hög andelen bilar som kör där. Gatan erbjuder inte butiker eller restauranger och
är inte lika gen som Storgatan.

BRUKSGATAN

NATURPARKEN

Köpmansgatan
Gatan är en shoppinggata och viktig för stadskärnan. Ett alternativ är att delar av gatan blir ett
grönt stråkoch kopplas ihop med Torgatan och Bruksgatan. Denna dragning blir dock inte gen och
resterande butiker längs med gatan prioriteras bort.
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Bruksgatan
Vägen kan binda ihop Naturstråket med hamnen. Dock är gatan vältrafikerad och vikig för att leda
biltrafiken från och till stadskärnan. Därför är Bruksgatan inte ett bra alternativ för att skapa ett
grönt stråk.
Torggatan
Gatan kopplas ihop med Järnvägsgatan och Köpmansgatan. Det finns endast bostäder och en skola
längs med gatan. Torggatan inte ett alternativ som grönt stråk då den inte har några egna målpunker
eller bidrar till en mer gen dragning.

sammanfattning

Hur kan Höganäs kommun utveckla och utforma gröna stråk?
I dagsläget finns en ingen sammanhängande grönstruktur i Höganäs kommun eller stad, vilket
analyserna på sidorna 48-51 visar. Höganäs har potential till att utveckla gröna stråk både i
övergripande och detaljerad skala som kan gynna både människor och natur. I större skala finns det
möjlighet att etablera och stärka gröna stråk mellan kommunens tätorter och naturområden för att
främja för ekosystemtjänster (Malmö stad, 2015, s.8-9) och rörelse med gång eller cykel (Boverket,
2007, s.49). I Höganäs stad kan grönstrukturen och gång-och cykeltransporten stärkas genom att
koppla samman grönytor och parker med hjälp av gröna stråk. Förslaget skulle resultera i att både
nårbarheten och tillgängligheten till kommunens och stadens grönområden förbättras, vilket gör
att fysisk aktivtet främjas (Boverket, 2007, ss.10-11) och (Foklhälsomyndigheten, 2016). Stadens
offentliga rum skulle stärkas genom att gröna stråk skapar attraktiva miljöer och mötesplatser för
invånarna. Rum för möten är en viktig aspekt som Gehl skriver om i boken Livet mellan husen ”en
levande stad är en stad där människor kan mötas och interagera med varandra”(2011,s.21).
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SAMMANFATTANDE REFLEKTION
RESULTAT
Detta examensarbete har resulterat i en argumentation för gröna stråk som med exempel visar på hur de kan
bidra till en stad. Fokus i arbetet har varit att belysa fördelarna med gröna stråk i urban miljö med frågeställningen
Hur kan gröna stråk bidra till en hållbar och aktiv stad? Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat så har fokus varit att
i en övergripande nivå beskriva fördelarna med gröna stråk. Det behöver analyseras och studeras mer i detaljerad
nivå och även få de ekonomistiska beräkningarna för att få en bättre helhetsbild kring hur gröna stråk kan bidra
till en stad.
Efter litteraturstudien har kriterier tagits fram som grundar sig i den insamlade informationen för att sedan
kunna analysera referensobjekten. Kriterierna har baserats på flertalet trovärdiga källor och även avgränsats till
frågeställningen Hur kan gröna stråk bidra till en hållbar och aktiv stad? . Det är möjligt att andra kriterier kommit fram
om litteraturstudien inte varit fokuserad på en hållbar utveckling, aktiv stad och förbättrad folkhälsa.
Utvecklingsförslaget har baserats på litteraturstudien och referensobjekten och är ett konceptuellt förslag för hur
Höganäs kommun och stad kan utveckla gröna stråk. Förslaget grundar sig i den kunskap som har inhämtats,
vilken både är teoretisk och praktisk. Fokus har varit att utveckla en sammanhållen grönstruktur och främja för
en aktiv transport, både i övergripande skala och inom Höganäs stad.
ARBETSPROCESS
Under tiden som jag har skrivit mitt examensarbete har jag även arbetat på stadsmiljöavdelningen i Höganäs
kommun. Därmed har jag under hela perioden av examensarbete haft insatta människor att bolla idéer med och
därigenom fått värdefull kunskap om kommunen som inte går att läsa sig till. Det har varit till en stor fördel när
jag har applicerat mina teorier på kommunen. Utvecklingsförslaget hade inte blivit detsamma om jag inte hade
arbetet på kommunen.
Arbetsprocessen har till största del följt examenarbetets upplägg med litteraturstudie, referensobjekt,
utvecklingsförslag och slutsats. Litteraturstudien har dock varit aktuell igenom hela arbetet då nya aspekter har
dykt upp och information har behövts adderas. Det som har varit svårast under processen är att avgränsa arbetet
och inte sväva ut i detaljer som anses vara intressanta. Det är viktigt att ha tydliga avgränsningar och hålla sig till
dem, vilket jag kommer ta med mig i framtida arbeten.

71

slutlig ARBETSPROCESS
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Insamlad kunskap om gröna
stråk appliceras på Höganäs
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Skiss
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&
SLUTSATS

I efterhand så önskar jag att jag avvarat mer tid till att välja ut och studera referensobjekten. Jag tror att hela arbetet
hade lyfts om jag hade analyserat och inventerat ett stråk med en tydlig koppling mellan stad och havskontakt.
Speciellt eftersom Höganäs har flera vackra naturområden längs med kusten som har potential att kopplas
ihop med tätorterna. Det blev även en stor skillnad i mängden material vid inventering och analys av de olika
referensobjekten. Hardebergaspåret i Lund är den längsta sträckan och därmed finns det mer yta och material
att analysera. Kungsgatan har en tydlig karaktär och en enkel artsammansättning, vilket resulterat i att materialet
blivit mindre. Information om stråket i Nyhamnen baseras på kommunens visioner, vilket gör att analyserna inte
baseras på konkret fakta och inte heller kan diskuteras i detaljerad skala. Hur stråket funkar i verkligheten är därmed
omöjligt att besvara? I efterhand skulle ett annat exempel av grönt stråk valts.
Det var givande att applicera den inhämtade kunskapen som litteraturstudien och fallstudien gav i
utvecklingsförslaget för Höganäs kommun, vilket resulterade i djupare kunskap om hur teorierna kan användas
i praktiken. Förslaget visar att det är möjligt att utveckla gröna stråk i en befintlig stadsstruktur. Sedan krävs det
ytterligare arbete och förankring för att kunna förverkliga och etablera förslaget .
Examensarbetet har skapat flera frågor än svar kring hållbar utveckling och stadsplanering. Frågor som har dykt
upp under arbetets gång är bland annat, Hur skapar man en stad som både gynnar människor och ekosystemtjänster? Är
en hållbar stad ens möjlig? Kan de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna ha lika mycket tyngd i en stadsutveckling?
Funkar teorierna i praktiken? Kan man som landskapsarkitekt styra flödet av människor? En sak är säker och det är att
samhällsbyggare har ett stort ansvar när det kommer till att utforma städer och människors livsmiljö. Det är som
när man var liten och spelade Sims city, fast nu är det i verkligheten.

LITTERATUR
Visionen var först att använda nutida skrivna källor men i vissa fall har äldre källor ( litteratur skriven innan år
2000) varit mer pålitliga och därför används. Litteraturen som arbetet baseras på har till största del grundat sig
i forskningsresultat och pålitliga rapporter från framförallt Naturvårdsverket och Boverket. Information även
hämtats från trovärdiga hemsidor och artiklar. Det har till största del varit enkelt att hitta bra och relevanta
litteratur men inom vissa ämnen i examensarbete har det varit svårare. Till exempel har information kring det
ekonomiska värdet av grönska varit svår att hitta och även avgöra trovärdigheten på dessa källor.
SLUTSATS
I dagens urbaniserade värld har stadens gröna element undervärderats och den ekonomiska prioriteringen har
övertaget. Markpriserna är höga och exploateringstrycket hårt, vilket gör att gröna ytor ofta bebyggs. Gröna
stråk har stor potential till att erbjuda flertalet kvalitéer till en stad och är intressanta i samhällsplanering då det
både berör grönstruktur och fysisk aktivtet. Gröna stråk främjar ekosystemtjänster och flödet av människor i en
stad, vilket är bra för både folkhälsan, hållbar utveckling samtidigt som det förskönar stadens rum. Kvalitén och
värdet av ett grönt stråk är högst individuell och avgörs av sammanhanget. Gröna stråk kan inte ersätta behovet
av parker och grönområden i en urban miljö. Men gröna stråk kan tillföra en bredd av kvalitéer på ett yteffektivt
sätt som i kombination med stadens parker och grönområden gör det möjligt att tydligt gå i en riktning mot en
hållbar stadsutveckling.
I framtiden tror jag att gröna stråk kan ha en viktig roll i stadsplanering dels för att främja för urbana
ekosystemtjänster och för att främja rörelse hos människor. Det behövs ett samhälle och en stadsstruktur som
planerar för en väl sammanhållen grönstruktur samt ett aktivt transportsystem, vilket gröna stråk främjar i allra
högsta grad.
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”The world will not evolve past its current state of crisis by using the same
thinking that created the situation” Albert Einstain
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