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Förord

Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och har upptagit stora 
delar av min tid under våren 2012. Arbetet har gett mig insikter och fördjupat 
mina kunskaper inom ämnet grönstruktur. Jag skulle först och främst vilja 
tacka min handledare Erik Marcus som varit till stor hjälp under arbetets 
gång. Jag skulle också vilja tacka några av mina kurskamrater för intressanta 
diskussioner som gett nya infallsvinklar och varit till stor hjälp under 
arbetet. Jag skulle även vilja tacka min familj för stöttning och hjälp med 
genomläsning av arbetet.

Karlskrona maj 2012

Niklas Tengheden

Sammanfattning

Grönstrukturen utgör tillsammans med bebyggelse och infrastruktur de 
övergripande strukturer som bygger upp våra städer och tätorter. Det 
finns flera motiv för grönstruktur i tätorter då dessa kan fylla flera olika 
funktioner. Dessa funktioner kan sammanfattas i några övergripande grupper: 
sociala värden, kulturella värden, biologiska värden och tekniska aspekter. 
Samtidigt är grönstrukturen i städerna hotad framförallt då nya byggnader 
och infrastruktur skall uppföras. Det finns även vissa problem kopplade till 
grönområden. Malmö är känd som ”Parkernas stad” men har trots detta en 
relativt låg andel grönområde per invånare. Staden är omgiven av ett intensivt 
brukat jordbrukslandskap och det finns i princip ingen ursprunglig natur kvar 
utan alla grönområden är anlagda. Genom att studera Malmös översiktliga 
planer med början på generalplanen 1956-1970 till och med grönplanen 
från år 2003 och undersöka vad dessa tar upp för motiv för grönområden så 
kan detta påvisa hur värderingar förändras över tiden och grönstrukturens 
betydelse förändras. I genomgången av Malmös planer märks att motiven 
och betydelsen av grönstrukturen har vidgats och fördjupats med tiden. Från 
att i de första generalplanerna från 1950- och 1960-talet främst ha varit en 
angelägenhet av sociala skäl till exempel i form av idrott och rekreation har 
senare planer även kommit att motiveras grönområden av biologiska och 
kulturella skäl. Problem med grönområden tas upp inte upp i någon större 
utsträckning i någon av planerna.



Innehållsförteckning

Förord 3

Sammanfattning 3

Bakgrund och ämnesval 6

Syfte 6

Frågeställningar 6

Metod och avgränsningar 7

Begreppet grönstruktur  8

Historia parker, grönområden, grönstruktur i städer 8

Forskningsöversikt grönstrukturens funktioner 10

Sociala värden 10

Hälsa 10

Stillhet 10

Fysisk aktivitet 10

Mötesplats 11

Pedagogik 11

Kulturella värden och grönska som stadsbyggnadselement 12

Biologiska värden  13

Tekniska aspekter 13

Dagvatten 13

Bullerdämpning, luftkvalitet och temperatur 14

Odling 14

Problem med grönområden 15

Hot mot grönstrukturen 16

Faktorer till att grönområden används 16

Olika parktyper 16

Bostadsnära natur 17

Mer park i tätare stad 18



Fallstudie grönstrukturplanering i Malmö 19

Malmö bakgrund 19

Generalplanernas och översiktsplanernas funktion 20

Analys av planer 20

Generalplan för Malmö 1956-1970 22

Generalplan för Malmö 1966 24

Generalplan för Malmö 1980 24

Grönplan för Malmö 1984 26

Översiktsplan för Malmö 2000 29

Grönplan för Malmö 2003 31

Matris över undersökta planer 33

Resultat och diskussion  34

Källförteckning 35

Litterära källor 35

Planer 35

Bildkällor 36



6

Bakgrund och ämnesval

Grönstrukturen utgör tillsammans med bebyggelse och infrastruktur de delar 
som tillsammans bygger upp staden. Grönstrukturen och grönområden kan 
fylla flera olika funktioner i städer. Några exempel på detta är rekreation, 
odling, levnadsmiljö för djur och växter, förbättrande av luftkvalitén, 
omhändertagande av dagvatten, biologisk mångfald, arkitektoniskt uttryck. 
Grönområdena fungerar dessutom ofta som en informell mötesplats och 
är idag ett av de få icke kommersiella rummen i staden. Två personer som 
tillmätt det gröna stora värden i sina arbeten är Le Corbusier och Ebenezer 
Howard. Båda har haft och har än idag ett stort inflytande på hur vi bygger 
våra städer.  Samtidigt är grönstrukturen i städerna idag hotad då nya 
byggnader och vägar skall uppföras. Detta är ett ständigt planeringsdilemma 
där olika intressen hela tiden vägs mot varandra. Prioriteras grönstrukturen, 
prioriteras samtidigt någonting annat bort och tvärtom. Med begreppet 
grönstruktur menas hur de gröna områdena i en stad hänger samman och 
bildar en helhet. I planeringssammanhang kan sådana här grönområden 
utgöras av allt från parker och vild natur till villaträdgårdar och kyrkogårdar. 
Det är alltså oberoende av vem som äger marken. 

En planering utan förståelse för historien kan innebära problem. Detta på 
grund av att dagens planering och byggande grundar sig på hur arbetet 
historiskt gått tillväga med planeringsfrågor. Därför är det av vikt att även 
förstå tankarna bakom gårdagens stadsbyggande i dagens planering. Då 
grönstrukturen kan fylla flera funktioner i en stad är det därför av intresse att 
studera vilka motiv som kommunala planer angett för grönområden historiskt. 
Detta kan säga något om planering och synen på grönområden över tiden.

Syfte

Syftet med arbetet är att belysa vilka funktioner grönstrukturen har i svenska 
städer och sätta detta i en historisk planeringskontext i fallet Malmö. Genom 
att studera planeringen av grönområden i Malmös översiktliga planer kan 
resultatet relateras och jämföras med historiska planeringsideal och synsätt 
och visa hur värderingar förändras över tiden. 

Frågeställningar

Arbetets frågeställningar är:

•	 Vad kan grönstrukturen fylla för funktioner i städer?

•	 Vad finns det för hot, problem och intressekonflikter när det gäller 
planering av grönområden i dagens stadsbyggande?

Med utgångspunkt från dessa frågor analyseras grönstrukturen i fallet 
Malmö med hjälp av följande frågeställning: 

•	 Vilka värderingar uttrycker Malmös översiktliga planer gällande vad 
som avses uppnås med grönstrukturen under perioden 1956-2003? 
Skiljer sig detta planerna emellan? 
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Metod och avgränsningar

En litteraturstudie om grönstrukturens funktioner har gjorts för att kunna ligga 
till grund för analysen av Malmös planer. Litteraturstudien syftar till att finna 
begrepp, aspekter och funktioner med grönstrukturen för att sedan använda 
dessa som analysverktyg i fallstudien av Malmös översiktliga plandokument. 
Litteraturstudien består framförallt av två av Boverkets forskningsöversikter i 
ämnet, Grönstruktur i städer och tätorter skriven av Eivor Bucht och Stadens 
parker och natur av Irené Tallhage Lönn. Viktigt att beakta är att dessa är 
forskningsöversikter och inte några policys från Boverket. Dessa har valts 
då de ger en bred och överskådlig bild över aspekter på grönstrukturen och 
grönområden i tätorter. Även några andra utvalda forskares arbeten används 
för att belysa ytterligare några infallsvinklar som inte tas upp i Boverkets 
forskningsöversikter i någon större utsträckning. Dessa är Jari Lyytimäki som 
skrivit om problem med grönområden i städer, Alexander Ståhle som skrivit 
om motsättningen mellan parker och förtätning och Patrik Grahn som har 
forskat kring vad människor använder och efterfrågar hos parker. En del av 
den litteratur som används har några år på nacken och kan därför anses vara 
föråldrad. Detta gäller till exempel forskningsöversikterna från Boverket 
som är utgivna 1994 respektive 1995. Detta har dock inte ansetts vara ett 
problem i detta arbetet då fokus här har legat på att få en överskådlig bild över 
planeringen av grönområden och grönstruktur i Malmö under perioden 1956-
2003. Det har därför inte ansetts vara relevant att ta upp den absolut senaste 
forskningen och jämföra denna med planer från 1950- och 1960-talet för att se 
om detta tas upp i dem. 

Litteraturstudien har legat till grund för utformningen av en matris som 
sedan används vid genomgången av planerna. Detta för att kunna visa vilka 
aspekter som tas upp i planerna och vilka som inte tas upp. Beroende på 
i vilken utsträckning aspekterna tas upp i planen graderas de sedan på en 
skala hämtad från Ulf G. Sandströms artikel Green infrastructure planning in 
urban Sweden. (Sandström 2004 s 376) Matrisen är ett försök att i viss mån 
kvantifiera ett kvalitativt resultat vilket kan vara problematiskt då det finns 
inslag av subjektivitet i hur bedömningen görs. Planerna kommer därför även 
att beskrivas i text för att beskriva hur resonemanget kring grönområden och 
grönstrukturen förs i dem. Matrisens främsta syfte är att ge en överblick över 
planerna och illustrera skillnader dem emellan. 

Valet av att studera Malmö motiveras av att det är en av landets storstäder 
samt att det är en stad med en stor tillväxt vilket gör att frågorna om 
grönområden och grönstruktur ställs på sin spets. Malmö har i vissa avseende 
unika förutsättningar när det gäller klimat och naturförhållanden då staden är 
omgiven av ett åkerlandskap och studien kan därmed inte helt och hållet anses 
generaliserbar på andra städers grönplanering

I arbetet har översiktliga kommunala plandokument som behandlar 
grönstrukturen och grönområden använts. De planer som valts ut att användas 
i arbetet är avgränsade till grönplaner, översiktsplaner, generalplaner eller 
motsvarande antagna under perioden 1956-2003. Samtliga planer för Malmö 
som uppfyller detta har studerats i arbetet vilket innebär följande sju planer: 
Generalplan för Malmö 1956-1970, Generalplan för Malmö 1966, Generalplan 
för Malmö 1980, Grönplan för Malmö 1984, Översiktsplan för Malmö 1990, 
Översiktsplan för Malmö 2000 och Grönplan för Malmö 2003. Uteslutande 
kommunala plandokument har använts då dessa påvisar kommunens officiella 
hållning. Inga tidigare planer än Generalplan 1956-1970 tas med då dessa 
är före den moderna planlagstiftningen. Generalplan 1956-1970 var också 
den första kommuntäckande planen för Malmö. Det är viktigt att beakta 
att plandokumenten inte återger verkligheten utan redogör för kommunens 
officiella förhållningsätt avseende grönstrukturen. Planerna visar inte heller 
på vad som blir genomfört och byggt. Inga fördjupade översiktsplaner, 
skötselplaner eller liknande har studerats i detta arbete. Valet att studera 
samtliga översiktliga planer som tar upp grönstrukturen under åren 1956-2003 
har gjort att det inte varit möjligt att fördjupa sig i någon större grad i var och 
en av planerna utan fokus har istället legat på att få en överblick på vad som 
tas upp och anses viktigt i varje plan och hur detta skiljer sig dem emellan. 

Disposition

Arbetet är upplagt så att först definieras begreppet grönstruktur och en kort 
historik över grönområden och parker i städer ges. Därefter behandlas olika 
aspekter av vad grönstruktur och grönområden i städer kan anses uppfylla för 
syften men även problem och hot mot grönstrukturen behandlas. Med detta 
som underlag görs sedan en genomgång av Malmös översiktliga planer för 
att se hur frågor som rör grönområden behandlas där och vad för motiv för att 
behålla, utveckla och planera nya som presenteras. 
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Begreppet grönstruktur 

Enligt Tallhage syftar begreppet grönstruktur till hur de gröna områdena i en 
stad hänger samman. Detta görs oberoende av vem som äger och förvaltar 
marken och tillsammans utgör de olika gröna områdena en helhet och en grön 
struktur (Tallhage 1994, s 129) Grönstrukturens funktioner kan sammanfattas 
i tre överordnade betydelser, ekologisk betydelse, kulturell betydelse och 
social betydelse. Begreppen grönområde och park är ofta begränsade till större 
områden och områden som kommunen ansvarar för. Men grönstrukturen 
omfattar inte bara växtlighet och synliga delar utan även vattenområden, 
hydrologiska system i marken, markprofilen med mera ingår. Hårdgjorda ytor 
som är genomsläppliga kan vara viktiga infiltrationsytor för dagvattnet. Mark 
som kommunen inte äger till exempel trädgårdar, kyrkogårdar, skolgårdar, 
daghemstomter ingår också i grönstrukturen och kan fylla viktiga funktioner 
i varje enskild tätort enligt Bucht. Även tätorters närmaste omland ingår i 
grönstrukturen då detta påverkar djurs och växtarters spridningsvägar, klimat 
och rekreation samt motionsmöjligheter. (Bucht 1995 ss 7-9)

Historia parker, grönområden, grönstruktur i städer

I detta avsnitt kommer det att kortfattat redogöras för historien bakom 
grönområden i städer samt några planeringsideals syn på grönstrukturen.

De parker och den grönstruktur vi idag kan se i svenska städer har vuxit 
fram under de senaste 200 åren enligt Bucht (Bucht 1995, s 13) Innan 
dess användes inte det gröna som stadsbyggnadselement i någon större 
utsträckning. En anledning till detta skriver Tallhage kan vara att det gällde 
att använda marken inne i staden så effektivt som möjligt då stora kostnader 
lagts på att inhägna staden med befästningsvallar, murar eller staket runt 
köpstäderna. De öppna ytor som tilläts var sådana som var nödvändiga för 
att staden skulle fungera, till exempel torg och marknadsplatser. En annan 
anledning kan vara att de svenska städerna var relativt små och att parker 
därmed inte var nödvändiga då det var nära till naturen utanför staden. 

Från mitten av 1800-talet blev det allt vanligare att föra in grönska i städerna. 
De större städerna i Europa hade då blivit så stora att rekreationsytor inne 
i staden blev nödvändiga. Framförallt Paris stod som förebild för svenska 
arkitekter. (Tallhage 1994, ss 59-60) Under 1800-talet revs många svenska 
städers befästningsvallar och omvandlades till gröna promenadstråk 
för allmänheten. Flera av dessa parker utformades med inspiration från 
England och Tyskland och utmärktes av slingrande gångar och exotiska 
träd. Alléer började planteras inne i städerna under denna tid bland annat 
av brandskyddsskäl. Detta gav städerna en grön och lummig karaktär. Men 
det var även ett steg i att genomföra de stadsbyggnadsidéer som Georges-
Eugéne Haussmanns hade nyttjat i Paris. (Bucht 1995, s 13-15) Haussmann 
fick under Napoleon III styre uppgiften att omskapa Paris. Detta gjordes 
genom att anlägga spikraka gator, skapa platser, parker och bygga nya 
offentliga byggnader. På detta sätt omvandlades Paris från en förslummad och 
ohygieniskt stad till en modell och förebild för hur en världsstad skulle se ut. 
(Hall 1997, ss 43-44)

En person som fått stor betydelse för den moderna stadsplaneringen är 
Ebenezer Howard. I slutet av 1800-talet gav han ut sin bok Garden cities of 
tomorrow i vilken han presenterar sina idéer och visioner om trädgårdsstaden. 
Idén och idealet trädgårdsstaden innebar att kombinera det bästa från staden 
med det bästa från landet. Staden stod på den här tiden för något osunt 
med trångboddhet och ohälsosamma förhållanden men samtidigt erbjöd 
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den sociala och ekonomiska möjligheter. Landsbygden sågs som någonting 
sentimentalt som tillhörde det förgångna men kunde erbjuda frisk luft och 
natur. I trädgårdsstaden skulle de positiva egenskaperna från båda tas tillvara. 
Trädgårdstaden skulle ha en planerad övre gräns för befolkningstillväxten. 
När denna nåddes skulle en ny trädgårdsstad byggas i närheten. Enligt 
Howard skulle trädgårdsstaden vara ett självförsörjande och självständigt 
samhälle som var kopplat med tåg till andra trädgårdstäder och en storstad i 
centrum. På detta vis kunde ekonomiska och sociala möjligheter tillgodoses. 
Trädgårdsstaden skulle ligga mitt i det gröna med möjligheter att odla 
runtomkring. (Hall 1996, ss 91-93) Howards idéer var inte bara utopier 
utan fick också ett stort genomslag världen över och flera trädgårdsstäder 
förverkligades, även i Sverige. (Alexander 1991 s 24) Howard sägs också 
stå som förebild för den svenska egnahemsrörelsen där husen byggdes av de 
boende själva. Dessa tomter var ofta stora för att även kunna rymma odling 
av frukt och grönsaker. I dessa områden återfinns den mesta av grönskan på 
tomtmark. (Tallhage 1994, s 62)

En annan arkitekt som fick stort inflytande världen över inom stadsbyggandet 
var Le Corbusier. Han kom ifrån Schweiz men var främst verksam i Paris. Le 
Corbusiers menade att varje stor stad var tvungen att bygga om sitt centrum 
för att rädda sig själva. I Paris föreslog han exempelvis att riva det mesta 
av den historiska staden norr om Seine med undantag för några monument. 
Han menade att det var viktigt att öka tätheten och densiteten i stadskärnorna 
men samtidigt underlätta att röra sig där igenom och öka andelen öppna ytor. 
Denna paradox löstes genom att bygga högt på små markarealer. Le Corbusier 
idealstad kom därför att bestå av skyskrapor. De stora öppna ytorna skulle 
hysa grönområden, sportfaciliteter och underhållning. (Hall 1996, ss 207-210)

Det som i Sverige kallades funktionalismen kan härledas till det mesta 
som kom att byggas under 1900-talet. Bakgrunden var den sociala misär 
som uppkommit i många hårt exploaterade industristäder. Funktionalismen 
strävade efter att lösa dessa problem Man var mån om att tillgodose behovet 
av luft, ljus och grönska hos stadens befolkning. Till exempel skulle arbetare 
slippa industriutsläpp under sin fritid vilket då löstes genom att separera 
vila, arbete, trafik och rekreation. Detta kan kopplas till Howards idéer 
om trädgårdsstaden. (Grahn 1991, ss 42-44) Byggandet av bostäder från 
1920-talet fram till 1950-talet karaktäriserades av öppna kvartersformer i 
form av exempelvis punkthus och lamellhus. Grönskan mellan husen övergick 

sedan successivt till grönska av mer offentlig karaktär för att sedan övergå till 
den kommunalt förvaltade parken. Parkrum av olika karaktär flöt därmed in 
och anslöt sig till varandra. (Tallhage 1994, s 64)

Med funktionalismens intåg skedde ett trendbrott för parker. Tidigare hade 
inspirationen kommit främst från slottens parker när det gällde utseende 
och användning. Istället för att vara finrum för den välbärgade befolkningen 
skulle parkerna vara vardagsrum för folket som var trångbodda och mindre 
bemedlade. Istället för att bara vara vackra skulle de användas aktivt. Under 
åren 1930-1960 blev det vanligare att medvetet ta tillvara befintlig naturmark 
som grönytor till skillnad från tidigare då detta mest hade skett slumpmässigt 
på obebyggda tomter och andra restytor. Från slutet av 1950-talet fram till 
1980 industrialiserades byggandet och det så kallade miljonprogrammet kom 
till vilket innebar att en miljon bostäder skulle byggas under tio år. Under 
denna tid bebyggdes mycket natur och försvann. Men samtidigt ökade de 
gröna ytorna inne i tätorterna som en följd av att normer och lagar ställde 
allt högre krav både på ytor för rekreation och trafik. Dessa ytor utformades 
ofta som stora gräsfält kantade med buskage. Efter 1980 skedde det en 
förändring från den stora skalan till en mindre. Med det industrialiserade 
byggandet hade man framförallt koncentrerat sig på att plantera träd och 
buskar men efter 1980 så planterades det också mindre växter som blommor 
och lökar. Grönområdena från den här tiden är ofta ganska små men har 
gjorts mer innehållsrika. Men då denna tids byggande ofta har byggts med 
en stadsmässighet som ideal med slutna kvarter och gårdar så hänger inte 
grönområdena ihop så bra. (Florgård 1994, ss 62-67)
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Forskningsöversikt grönstrukturens funktioner

I detta kapitel kommer olika aspekter på grönstrukturens funktioner och 
vad grönområden i tätorter kan vara bra för att tas upp. Det är aspekter och 
funktioner som framförallt tas upp i Boverkets forskningsöversikter men även 
vad några andra utvalda forskare och författare säger som har återkommit i 
den litteratur som använts. Även problem och hot mot grönområden berörs. 
Funktionerna har delats upp i sociala värden, kulturella värden, biologiska 
värden, tekniska aspekter, problem med grönområden, hot mot grönstrukturen 
och faktorer till att grönområden används. Det kommer också att redogöras för 
dem i den ordningen. Detta kapitel kommer sedan ligga till grund för empirin 
och genomgången av Malmös översiktliga plandokument.

Sociala värden

Tillgången till grönska i sin omgivning är ett grundläggande mänskligt 
behov och har betydelse för hälsan och välmåendet (Tallhage 1994, s 14). 
Idag tillbringar flertalet människor huvuddelen av sin fritid i eller i direkt 
anslutning till tätorter. Detta gör att grönstrukturen i tätorten blir allt viktigare 
för människans livsmiljö jämfört med friluftsområden utanför eftersom dessa 
besöks mer sällan. (Bucht 1995, s 41) Stadens parker och natur används till en 
mängd olika aktiviteter och behöver därmed vara flexibla. Exempel på sociala 
aktiviteter är lek, rekreation, mötesplats, undervisning.

Hälsa

Människan har under miljontals år utvecklats och anpassats i en grön 
omgivning. Detta gör att naturen finns i våra nedärvda minnen och en medfödd 
beredskap för faror i naturen finns som exempelvis för ormar, spindlar, stup 
och så vidare. Många situationer i staden till exempel trafiken finns inte 
nedärvda på samma sätt. När människan avlägsnar sig ifrån sin naturliga miljö 
så innebär detta att utsättas för flera stressmoment. Naturmiljöer är därför 
viktigt för att reducera stress för människor. Undersökningar visar också att 
människors koncentrationsförmåga stärks vid vistelse i naturen. Lättillgängliga 
parker och naturområden är viktigt för äldre människor då detta bidrar till 
ökad fysisk aktivitet vilket i sin tur bidrar till att åldrandet går långsammare. 
Undersökningar från svenska vårdinrättningar visar också att om patienterna 
vistades ute i parker och naturområden sover de bättre, blir mindre rastlösa 
och behöver mindre läkemedel. (Tallhage 1994, ss 27-30) 

Stillhet

Då buller blir allt vanligare i tätorter på grund av ökad trafik och tätare 
bebyggelse så blir tystnaden också en allt mer efterfrågad kvalité. För att 
ett område skall bli fritt från buller krävs det en viss storlek och att det 
ligger en bit ifrån större trafikleder och andra bulleralstrande verksamheter. 
(Bostadsnära natur 2007, s 25) Det är viktigt för människor att det finns 
miljöer i en stad där det går att finna stillhet Flera undersökningar visar att 
flertalet besökare i parker kommer dit för att få lugn och ro. (Grahn 1991, s 
64)

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och motion är viktigt för människor då detta främjar hälsa, 
välbefinnande, livskvalité och minskar risken för en rad sjukdomar såsom typ 
2 diabetes, hjärt och kärlsjukdomar, depression, högt blodtryck och så vidare. 
Fysisk inaktivitet kostar samhället stora belopp varje år. (Faskunger 2008, 
s 13) Fysisk aktivitet har gått från att tidigare ha varit vardagliga sysslor till 
att bli något som skall utföras på fritiden genom idrott, motion och träning. 
Det går dock inte helt att kompensera de mer traditionella källorna för fysisk 
aktivitet som att utföra hushålls- och jobbsysslor, promenera och cykla till 
jobbet med motion på fritiden. (Faskunger 2008, s 11) Det finns en koppling 
mellan fysisk aktivitet och hur städer och landskap är utformade. Den byggda 
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miljön påverkar hur människor rör sig i vardagen, hur de motionerar, leker 
och transporterar sig. Bostadens närmiljö är den populäraste platsen för 
motion och rekreation. Den upplevda tryggheten och säkerheten är viktig 
och påverkar den fysiska aktiviteten. En ökad biltrafik leder både till att 
människor tillbringar mer tid stillasittande och att risken för skador och 
dödsfall för oskyddade trafikanter ökar. Därmed motverkar ett område med 
hög trafikvolym att människor promenerar då de upplever miljön som osäker. 
En annan faktor som får negativa konsekvenser på den fysiska aktiviteten 
är när städer blir utglesade och servicepunkter kommer långt ifrån varandra. 
De människor som bor i promenadvänliga områden är mer fysiskt aktiva. 
Det är viktigt att anläggningar och platser för motion är lättillgängliga då 
detta uppmuntrar en aktiv livsstil. Faskunger menar att områden med många 
samt lättillgängliga parker och grönområden främjar den fysiska aktiviteten. 
(Faskunger 2008, ss 14-18)

Mötesplats

Grönområden kan fungera väl som offentliga platser och vara stimulerande 
miljöer för möten. Parker och grönområden är till skillnad från den övriga 
staden inte kommersialiserade och präglade av handel och näringsliv. 
Detta bidrar till att locka dit många olika typer av människor. Därmed 
kan grönområden bidra till ökad social sammanhållning och integration. 
(Bostadsnära natur 2007, ss 19-20) Det finns en tradition av att offentliga 
parker fungerat som mötesplats. De har dels hyst funktioner som varit viktiga 
för demokrati och välfärd till exempel offentlig barnomsorg men även 
kulturella tillställningar såsom teater, musik och utställningar. Idag finns också 
ett växande intresse av att låta människor delta i utformning och skötsel av en 
plats. Till exempel har flera kommuner arbetat med trädplanteringskampanjer. 
(Delshammar 2010, s 15) Människor är beredda att betala mer för en bostad 
vid ett grönområde. Grönt är också viktigt för kreativiteten då det ofta är till 
grönområdena som människor går för att få nya idéer. (Tottmar 2012) Grönska 
på allmänna platser ger ofta upphov till positiva känslor. Det är också dessa 
frågor som kan uppröra många människor, när en bit park skall bebyggas eller 
träd avverkas. (Tallhage 1994, s 67) 

Pedagogik

När de första parkerna anlades 1870-1930 så erbjöd de besökaren möjlighet 
att lära sig om växterna genom informationsskyltar med namnet på. 
Att utnyttja grönstrukturen som pedagogisk resurs är även aktuellt idag 
när många miljöfrågor har blivit angelägna. (Bucht 1994, s 41-43) En 
förbättrad ekologisk läskunnighet kan ge upphov till en bättre förståelse för 
naturvårdsfrågor och ett ökat miljöengagemang. Därför är det viktigt att natur 
inte bara finns nära bostäder utan även nära skolor, daghem och arbetsplatser. 
(Bostadsnära natur 2007, ss 23-24) Tallhage menar att stadsmänniskan 
behöver närhet till natur och grönska för att förstå sin egen plats i naturen 
och hur den förhåller sig till de biologiska kretsloppen och djur och växters 
livsvillkor (Tallhage 1994, s 26) I Haag i Holland har stadsbondgårdar byggts 
i parker med husdjur och odlingar för att lära stadsbarnen om detta. (Bucht 
1995, s 43)

Pildammsparken, 
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Kulturella värden och grönska som stadsbyggnadselement

En plats identitet är viktig för de människor som bor där och bidrar till känslan 
av tillhörighet och att känna sig hemma. En kontinuitet i både utseende och 
funktion är viktig för identifikationen. Då landskapet är något av det mest 
stabila och kontinuerliga i omvärlden är detta viktigt för en stads kulturella 
identitet. Identitet finns på en plats när den är avgränsad och skiljer sig från 
omgivningen och när växtligheten och byggnaderna samspelar och blir en 
form som är specifik just för den platsen. Platsens läge och förhållande till 
helheten är också något som karaktäriserar den. (Tallhage 1994, s 75)

Då grönstrukturen utgör en viktig del av helheten i staden så berättar och 
speglar den på många olika sätt ett samhälles historia och framväxt precis 
som arkitektur och byggnader gör. Genom grönstrukturen går det till exempel 
att utläsa hur kommunikationer både på land och vatten styrt och format 
bebyggelsen, eller hur de befästa städerna sett ut, samt hur gamla agrara 
strukturer styrt organisationen av gatunät och kvarter. Kulturhistoriska och 
estetiska egenskaper är därmed knutna till parker, trädgårdar, kyrkogårdar, 
alléer och andra planteringar. Grönstrukturen kan berätta om sin tids ideal 
och stil, till exempel så följde den moderna industristadens framväxt av att 
nya bostadsområden och parker anlades som berättar om sin tids värderingar 
men även om rent praktiska krav på utrymme i utomhusmiljön. Ingrepp på 
parker och andra gröna element i staden tar jämfört med byggnader lång 
tid att reparera då det kan ta 30-60 år för ett träd att nå den storlek och 
karaktär och därmed ersätta det som stod där innan. (Bucht 1995, ss 37-41) 
Landskapsarkitektur och grönska som stadsbyggnadselement kännetecknas 
av att förändras över tiden, inte bara över sekel och decennier utan även 
med årstiderna. En park skall fungera och vara attraktiv i höstfärger, snö, 
lövsprickning, blomning och så vidare. Det gör att en park aldrig är riktigt 
färdig eller har en idealtidpunkt när den är som bäst och att skötsel och 
förvaltning är avgörande. (Tallhage 1994, s 67)

Tillsammans med byggnader, gator och platsbildningar så bildar 
grönskan stadens gestalt. Grönstrukturen kan också vara av betydelse för 
orienterbarheten i en tätort. Enligt Kevin Lynchs teori så finns det vissa 
kvalitéer som gör staden orienterbar för människor, till exempel landmärken, 
gränser och stråk. Grönstrukturen kan fylla och förstärka dessa funktioner. 
(Tallhage 1994, s 69)

Slottssparken, 
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Biologiska värden 

Grönområdena i tätorter har framförallt tillkommit för att tillgodose 
människans olika behov av rekreation, odling, lek, motion och så vidare. Men 
då allt fler djur- och växtarter hotas av utrotning både på en global och på en 
regional nivå har dessa områden fått en allt större betydelse för den biologiska 
mångfalden. Sverige anslöt sig på FN:s miljökonferens 1992 till konventionen 
om biologisk mångfald och agenda 21 vilka fastställer att den biologiska 
mångfalden i landet inte skall minska. (Tallhage 1994, s 38) Begreppet 
biologisk mångfald syftar till att det finns en mångfald av arter, genetisk 
variation inom arten samt en mångfald av biotoper och ekosystem. (Bucht 
1995, s 25)

Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden hur de gröna områdena 
hänger samman i en grön struktur, både inom tätorten men även hur det 
hänger ihop med det omgivande landskapet. Även grönområdenas storlek är 
avgörande. Den öbiogeografiska teorin beskriver hur sambandet ser ut när det 
gäller arters spridningsförmåga från ett större fastland till öar på olika avstånd. 
Denna tankemodell kan enligt Tallhage komma till nytta även när det gäller 
planeringen av grönområden i en tätort. Teorin säger att det framförallt är 
storleken på området som är väsentlig, ju större areal, desto fler arter. I stora 
områden kan fler arter finna föda och föröka sig. Men även områdets form 
spelar roll. En rund form medför att avståndet från mitten till kanterna är 
längre vilket gör att fler arter kan få skydd än i en långsmal form. Avståndet 
till andra grönområden är också av vikt, ju kortare avstånd, desto lättare 
att sprida sig. Områdets markanvändningshistoria påverkar den biologiska 
mångfalden, När det finns en kontinuitet i markanvändningen och marken 
under lång tid använts och påverkats på samma sätt medför detta ofta en 
större mångfald. Det är också viktigt att påpeka att olika arter har olika behov 
och att den öbiogeografiska teorin är en förenklad tankemodell för planering 
av grönområden i tätorter.  (Tallhage 1994, ss 42-43) Djur och växtlivet 
samverkar vilket gör att en mångfald bland växtligheten gynnar djurlivet. 
Vissa arter gynnas dessutom av människan och dess omvandling av miljön. 
(Florgård et al 1994, s 25)

Tekniska aspekter

Dagvatten

I stadens grönområden finns det möjligheter att ta emot stora mängder 
dagvatten. Mark och växter har kapacitet att både ta hand om och rena 
dagvattnet . Detta kan vara fördelaktigt då det ofta vid stora regnoväder blir 
problem med bräddningar samt ökad belastning hos reningsverken. Ungefär 
hälften av allt regnvatten under ett år avdunstar medans resten infiltreras 
i marken och bildar grundvatten. Däremot förekommer det i stort sett 
ingen avdunstning ifrån hårdgjorda ytor. Idag leds det mesta av städernas 
dagvatten bort i slutna system vilket medför att grundvattennivån sänks. 
Detta ger sämre villkor för växtligheten. Idag behöver en stor del av städernas 
ledningsnät renoveras och läggas om då de nu uppnått en hög ålder. Ett 
system som minskar vattenflödena efter regn skulle också minska behovet 
av renovering. Beroende på vart dagvattnet kommer ifrån kan det vara mer 
eller mindre förorenat, till exempel kan vatten från vägar, parkeringsplatser 
och industriområden innehålla kraftiga föroreningar, om detta vatten 
infiltreras kan det innebära förgiftningsrisker för grundvatten och växter. 
Exempel på föroreningar vattnet kan innehålla är tungmetaller, kolväten, 
växtnäringsämnen och vägsalt. (Tallhage 1994, ss 111-113)
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Bullerdämpning, luftkvalitet och temperatur

Tätortsmiljöer är mindre hälsosamma än landsbygden. I landets större städer 
är många människor exponerade för buller. Buskar och träd har ingen faktiskt 
bullerdämpande effekt men har en psykologisk effekt på upplevelsen av 
bullret då de kan skymma bullerkällan. Bullrets reflexion mot bevuxna ytor är 
också annorlunda jämfört mot hårdgjorda ytor. Hårdgjorda ytor ger en större 
bullerspridning. (Bucht 1995, s 35)

Luften i en stad innehåller mer föroreningar än runt omkring. Grönområden 
kan hjälpa till att förbättra luftkvalitén då luftföroreningarna minskar om 
vegetationsmängden ökar. Det är framförallt träd som har en renande 
funktion. Det finns skillnad mellan olika träd i fråga om hur effektiva de 
är, beroende på hur länge bladen eller barren sitter kvar och den totala ytan 
på dem. Barrträd har därmed fördelen i att de behåller barren året om. Men 
även om lövträden inte behåller löven på vinterhalvåret behåller de en del 
av sin effekt. Den renande effekten blir som störst när grönområdet ligger 
så nära föroreningskällan som möjligt. Samtidigt löper träd som tar emot 
föroreningar stora risker att själv ta skada. (Tallhage 1994, s 103) Den största 
föroreningskällan i svenska tätorter är trafiken (Bucht 1995, 37). 

Temperaturen inne i en stad är i regel högre och luftfuktigheten lägre än i det 
omgivande landskapet. Detta beror på att solenergin absorberas av byggnader 
och gator, så kallad värmelagring. Detta ger upphov till urbana värmeöar. 
Parkers och naturs avkylande effekt beror främst på energiförbrukningen 
när vatten avdunstar från växterna. Till skillnad från byggnader så 
absorberar vegetationen mycket strålning utan att dess temperatur blir högre. 
Grönstrukturens och vegetationens påverkan på stadens klimat i stort är 
begränsat, men vid enskilda byggnader och platser kan extrema temperaturer 
mildras med hjälp av växtlighet. På grund av den urbana värmeön uppstår en 
skillnad i lufttrycket vilket skapar en omlandsbris. Omlandsbrisen är en svag 
strömning in mot stadens centrum vilken har en stor betydelse för stadens 
ventilation och luftkvalitet då den kan föra med sig frisk luft in till staden. 
Men om luften runtomkring är förorenad av industrier och trafik är det denna 
luft som kommer in till staden istället. Grönstrukturen genom exempelvis 
gröna kilar kan alltså fylla en ventilerande funktion för staden. (Tallhage 1994, 
ss 98-100)

Vegetation kan också ha en vinddämpande effekt vilket bland annat kan 
bidra till ett gott närklimat, minskade kostnader för uppvärmning av hus och 
förbättrande av närklimat för odling. Den bästa effekten fås av stora uppvuxna 
träd och om vegetationen är jämt fördelad över staden. Vegetationen är bra 
vindskydd då de är något luftgenomsläppliga. Helt täta vindskydd, exempelvis 
byggnader ger lä på vissa platser men förstärker vindhastigheten på andra då 
de ger upphov till virvelbildningar på grund av den tryckskillnad mellan fram- 
och baksida som uppstår. Den bästa vinddämpningen blir om vegetationen är 
högre än husen. (Tallhage 1994, s 99)

Odling

Möjligheten att odla inne i urbana miljöer och tillhandahålla en lokal 
matförsörjning är på många håll i tredje världen en nödvändighet för att 
kunna uppnå ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Svenska tätorter odlas 
det på balkonger, terrasser, koloniträdgårdar med mera främst av rekreativa 
och sociala skäl. Men fram till och med mitten av 1800-talet stod den urbana 
odlingen för en betydande del av svenska städers livsmedelsförsörjning. 
Odling i städer sker i dag i flera olika sammanhang. Vanligt är odling 
på den egna villa- eller radhustomten eller balkongen. Koloniträdgårdar 
och odlingslotter förekommer också men även inom olika institutioner 
förekommer odling exempelvis daghem, skolor och vårdhem. Odlingar av 
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kommersiella skäl kan också finnas inom tätorterna. Odling möjliggör ett 
lokalt kretslopp av näringsämnen. Odling i tätorter innebär inte bara sociala 
och ekologiska värden utan kan även vara ett ekonomiskt tillskott. Värdet 
på det som varje år odlas i trädgårdar och kolonier har uppskattats till 2.7 
miljoner kronor. (Delshammar 2010, ss 7-8) 

Problem med grönområden

Det finns vissa problem kopplade till grönområden som är viktiga att beakta. 
Dessa är i regel inte lika väl belysta som grönstrukturens fördelar. Några 
exempel på problem som kan kopplas ihop med grönstrukturen är otrygghet 
och rädsla, allergi, och olika olycksrisker. Jari Lyytimäki har studerat några av 
dessa otjänster närmare.

Mörker är någonting som människor kan uppleva som otryggt och ge 
upphov till rädsla för exempelvis våld och brott. Problem med otrygghet 
löses ofta genom bättre belysning. Men mörker är också någonting som är 
grundläggande och livsviktigt för många arter, speciellt djur som är aktiva 
på natten. Det kan räcka med väldigt lite onaturligt ljus för att rubba ett helt 
ekosystem. Även djur aktiva på dagen kan bli störda av artificiellt ljus på 
natten, vilket påverkar hormonsystemet och kan ge upphov till sjukdomar. 
Dåligt upplysta områden som industriområden, bangårdar eller andra restytor 
uppfattas vanligtvis som otrygga, fula och oanvändbara. Men dessa områden 
kan vara viktiga och utgöra hem för arter som annars är ovanliga i tätorter då 
ytorna är stora och relativt ostörda. (Lyytimäki 2008, s 167)

Trafiken kan påverkas negativt av natur i tätorter. Gröna och blå områden kan 
hämma framförallt motorfordon att transportera sig snabbt och komfortabelt. 
Träd längs med gator brukar däremot inverka positivt på trafiksäkerheten då 
detta i regel medför att förarna sänker hastigheten. Däremot kan buskage och 
planteringar skymma sikten och därmed öka risken för olyckor. Fallna löv 
ökar bromssträckan för både motorfordon och spårvagnar. (Lyytimäki 2008, s 
166)

Allergiska besvär uppkommer ofta i kontakt med djur och växter. En ökad 
andel ängsmark och djur i tätorter kan därmed medföra svårigheter för 
allergiker. Detta innebär en konflikt med önskemålen om ökad biologisk 
mångfald, gärna i närheten av bostäder och skolor. Träd som björk, al, hassel, 
olika gräs och ogräs som gråbo innebär stora problem för pollenallergiker. 
(Bucht 1995, ss 55-57)

Grönområden kan fel gestaltade bilda barriärer och skapa avstånd mellan 
människor och bebyggelse. (Bostadsnära natur 2007, s 19) De kan också 
ge upphov till ekonomiska kostnader, exempelvis trädrötter som förstör 
trottoaren, djur som gräver hål och så vidare vilka måste åtgärdas. (Lyytimäki 

Odling, 
Slottsträdgården, 
Malmö



16

2009, s 311)

Hot mot grönstrukturen

I Boverkets skrift Stadens parker och natur tas tre hot mot stadens grönska 
upp. Dessa är förtätningar, kunskap och kommunal ekonomi. (Tallhage 1994, 
s 10)

Förtätning och exploatering är ett hot mot grönstrukturen då grönområden 
ofta har ett svagt eller inget skydd alls. Exploatering genom bebyggelse och 
teknisk infrastruktur medför att grönområdena bit för bit minskar. Sammanlagt 
ger detta negativa konsekvenser som kan vara svåröverblickbara vid enskilda 
ingrepp på grönområden (Bucht 1995, s 45) Samtidigt finns det många goda 
argument för att förtäta våra städer i jämförelse med att sprida ut bebyggelse 
och bygga förorter långt ifrån stadskärnorna. En tät stad kräver mindre resor 
vilket minskar utsläpp av olika luftföroreningar. En effekt av att stadens 
grönområden tas i anspråk blir att stadens grönska blir splittrad och de 
olika delarna blir mindre och mer spridda. Detta medför sämre funktion för 
människor men även för djur och växters förmåga att överleva och sprida sig. 
(Tallhage 1994, s 11)

Att grönområdena sköts och sköts på rätt sätt är viktigt. Ett hot mot detta 
är kommunernas ekonomi och om kunskapen kring frågorna om stadens 
grönstruktur är bristfälliga. Om ekonomin är dålig så riskerar budgeten 

för skötsel och underhåll av parker att skäras ner vilket kan leda till att 
grönområdena blir vanvårdade och förfaller. (Tallhage 1994, s 10) En alltför 
ambitiös och nitisk skötsel kan också innebära problem. I naturen så tas till 
exempel inte döda träd och torra grenar bort utan fungerar som föda åt djur 
och växter. I städer så kan en alltför grundlig städning av trädgårdar och 
kommunala grönområden försumma växter och djur om löv och kvistar tas 
bort. (Florgård 1994, s 35) 

Faktorer till att grönområden används

Tillgängligheten till parker och natur är avgörande för i vilken utsträckning de 
blir använda. Exempel på hinder för att använda dem kan vara avståndet eller 
människors möjlighet och förmåga att förflytta sig. En kuperad terräng kan 
utgöra hinder och göra det svårare för många människor att nå parken. Olika 
barriärer som måste passeras till exempel vägar, järnvägar som dels kan vara 
svåra att passera men även utgöra en oattraktiv och bullrig miljö kan utgöra 
ett hinder och därmed försämra tillgängligheten. Barriärer behöver inte bara 
vara rent fysiska utan kan även vara upplevda till exempel om ett område 
som upplevs som otrevligt och otryggt måste passeras för att nå parken 
eller naturområdet. Tillgänglighet handlar alltså inte endast om avståndet 
fågelvägen mellan bostaden och parken. Tidsavståndet kan också vara ett mått 
på tillgängligheten det vill säga den faktiska tid det tar att ta sig till parken. 
Denna är beroende av hur snabbt som man förflyttar sig och om det finns 
barriärer längs vägen. Att människor känner sig trygga är också något som är 
avgörande om miljön används eller inte. Trygghet innebär exempelvis känslan 
av att kunna gå säkert och kunna få hjälp om någon känns hotfull eller om 
man ramlar och slår sig. Därmed så upplevs platser där det vistas människor 
oftast som tryggare. (Tallhage 1994, ss 24-25)

Olika parktyper

Patrik Grahn menar att parker bör uppfylla behoven passiv rekreation, 
emotionellt deltagande, aktivt deltagande och kreativt deltagande. Behovet 
av den passiva rekreationen är störst och är grundläggande för att kunna 
tillgodogöra sig de andra behoven. Det är också av vikt att den passiva 
rekreationen finns i närheten då människor inte orkar gå så långt för att få 
den. Emotionellt deltagande innebär exempelvis att gå ut för att titta på folk 
eller idrottsmatcher, aktivt deltagande att sparka boll och kreativt deltagande 

Buskage kan 
ge upphov 
till otrygghet, 
Stadionområdet,
Malmö



17

kan vara att måla, dreja eller liknande. Grahn menar att om alla delar av 
rekreationen tillgodoses så ökar också orken att utföra de dagliga sysslorna. 
(Grahn 1991, ss 87-89)

Grahn och Sorte har forskat och undersökt vad för aktiviteter som människor 
efterfrågar och använder parker till och utifrån detta formulerat åtta olika 
parkkaraktärer. Dessa parkkaraktärer stödjer och underlätta olika typer av 
aktiviteter. (Grahn 1991, s 89) Ofta är aktivitetstyperna väldigt starkt kopplade 
till de bestämda karaktärerna. Scouting och friluftsliv förläggs till exempel 
endast till en miljö som är präglad av vildmark. (Grahn 1991 ss 164-165)

 De åtta parkkaraktärerna är: 

•	 Vildmarksprägel

•	 Artrik prägel

•	 Skogsprägel

•	 Lekprägel

•	 Idrottsprägel

•	 Rofylld prägel

•	 Stadsparkprägel

•	 Prydnadspark

Bostadsnära natur

Boverket påtalar i sin skrift Bostadsnära natur om betydelsen att ha natur 
och grönska nära bostaden. Boverket argumenterar för att den bostadsnära 
naturens främsta kvalité är att den ligger nära bostaden och därmed ger en 
känsla av natur och grönska. Den bostadsnära naturen kan ha väldigt olika 
karaktär och förutsättningar då bostäder finns i kvartersstaden, villakvarter, 
miljonprogramsområde, på slätt eller skogsbygd och i stadsdelar och tätorter 
som har olika karaktär. Enligt Boverket är bostadsnära natur sådan som går 
att nå till fots från bostaden och då har 300 meter visat sig vara ett gränsvärde 

i forskning. Den bostadsnära naturen har stor betydelse framförallt för barn, 
funktionsnedsatta, äldre och sjuka då dessa ofta inte kan ta sig så långt 
själva, men även hundägare är en grupp som använder den bostadsnära 
naturen mycket. Den bostadsnära naturen behöver inte vara kommunalt ägd 
men bör ha gemensamhetskvaliteter och kunna vara en plats för möten och 
samvaro. Boverket menar att begreppet bostadsnära natur skall komplettera 
mer etablerade begrepp såsom grönstruktur och parker för att belysa de 
bostadsnära och lokala grönområdena i planarbete i den översiktliga skalan. 
(Bostadsnära natur, ss 14-15) 

För att säkra den bostadsnära naturen så påtalar Boverket tre aspekter som 
är viktiga att beakta i planarbetet. Dessa tre aspekter är tillgång, nåbarhet, 
kvalité. Tillgång innebär den faktiska resursen som den bostadsnära naturen 
utgör. Det är viktigt att ta hänsyn till både den formella och den faktiska 
grönstrukturen. Den formella grönstrukturen består främst av park och 
naturmark som ägs och sköts av kommunen. I den faktiska grönstrukturen 
ingår dessutom villaträdgårdar, bostadsgårdar, gröna ytor kring vägar och 
industrier och så vidare. Om endast den faktiska grönstrukturen studeras så 
riskerar en del bostadsnära natur att glömmas bort. Även om tillgången till den 
faktiska grönstrukturen kan vara låg eller obefintlig till exempel ytor utmed 
trafikleder och privata trädgårdar så kan den ha andra kvalitéer av betydelse 
för stadens miljö och invånare. (Bostadsnära natur, ss 27-30)

Nåbarhet innebär både den faktiska och den upplevda tillgängligheten till 
naturen. För att förbättra den faktiska nåbarheten föreslår Boverket att 
förstärka stråk och platser och att ta bort barriärer. De föreslår också att 
integrera den bostadsnära naturen med andra grönområden och strukturer i 
staden vilket kan öka både tillgängligheten och attraktiviteten. Till exempelvis 
kan cykeltur eller en promenad i och längs med grönska bidra till en rikare 
upplevelse vilket lockar fler människor. (Bostadsnära natur 2007)

Kvalitet är den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden. Om det 
finns kvalitéer som upplevelsevärden, bruksvärden och ekologiska och 
kulturhistoriska värden så får också den bostadsnäranaturen ett legitimt stöd 
som den annars inte fått. (Bostadsnära natur 2007)

Boverket menar att alla dessa tre aspekter skall beaktas men beroende på 
omständigheterna och förutsättningarna så kan vissa aspekter väga tyngre än 
andra. Till exempel i innerstaden så kan kvalitet och nåbarhet vara viktigare 
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då tillgången är begränsad. I mindre tätorter i skogsbygder däremot kan 
tillgången vara mycket stor men nåbarheten och kvalitén begränsade. Dessa 
aspekter kan alltså komplettera, ersätta och förstärka varandra. (Bostadsnära 
natur 2007)

Mer park i tätare stad

Alexander Ståhle har skrivit Mer park i tätare stad som behandlar 
motsättningen mellan stadens grönområden och förtätning. Historiskt har 
denna motsättning hanterats genom att utveckla och använda normer för 
friytetillgång. Med friyta avser Ståhle den obebyggda beträdbara marken, 
utan hus eller anläggningar, som är möjlig att bebygga. Friyta innefattar till 
exempel skog, park, trädgård men även torg, parkeringsplatser och kajer. 
Normer för friytetillgången har till exempel behandlat friyta per invånare eller 
maxavstånd till friyta med minsta storlek. Ståhle pekar på vissa problem med 
användandet av normer i planeringen. Allt för komplexa mått och normer 
är svåra att förstå vilket leder till att de inte används. Samtidigt kan de få 
med fler variabler och bli mer precisa. Enklare måttkonstruktioner är lätta 
att förstå och tolka men kan också medföra att verkligheten förenklas allt 
för mycket. (Ståhle 2005, s 185-186) Undersökningar har visat att invånare 
i vissa innerstadsdelar upplever mindre brist på grönområden än invånare i 
förorter med mycket grönska. Ståhle pekar därför på andra sätt att se på och 
mäta friytetillgången. (Ståhle 2005) Då friytans storlek samt attraktivitet har 

betydelse blir en vanlig reaktion vid förtätning och minskning av friytan att 
uppgradera den. Till exempel att natur blir park. Men Ståhle menar också att 
strukturen är viktig. Gatornas och friytornas struktur styr hur tillgängliga de 
är. Till exempel så har grönområdena i efterkrigsområden ofta lagts utanför 
de vardagliga rörelsemönstren som en krans runt bostadsbebyggelsen. Detta 
bidrar till en lägre tillgänglighet. I rutnätsstaden är grönområdena bättre 
integrerade i gatustrukturen och det är där till exempel möjligt att se parkerna i 
slutet av gatan. (Ståhle 2005, ss 187-188)

Bostadsnära 
natur,
Ribersborg,
Malmö
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Fallstudie grönstrukturplanering i Malmö

Malmö bakgrund

Malmö omges av vatten och öppen jordbruksmark. (Bucht 1995 s 37). 
Gemensamt för städer som ligger i slättlandskap är att dessa har kunnat 
expandera utan några hinder i terrängen. Detta har medfört kompakta städer 
med en skarp gräns mot den omkringliggande åkermarken samt förhållandevis 
lite grönområden. De grönområden som återfinns i dessa tätorter har i regel 
tillkommit genom planeringen och har nästan alltid varit åkermark utan 
några speciella naturvärden från början. De bär därmed inga spår av naturlig 
vegetation som funnits på platsen från början. När det gäller biologisk 
mångfald så kan exempelvis förfallna trädgårdsmästerier och övergivna 
bangårdar bära på betydande värden. (Tallhage 1994, s 43) Landskapet runt 
omkring Malmö är ett av landets mest kulturpåverkade. Av de ursprungliga 
strandängarna söder om staden finns det inte mycket kvar då dessa präglats 
av bete under flera århundraden. Kustremsan har från början av 1900-talet 
förändrats med utfyllnader från kalkbrottet. Malmö gränsar österut mot mer 
kuperade backlandskap. 

Malmö brukar kallas för ”Parkernas stad”. Detta epitet kan dock anses vara 
en aning missvisande och motsägelsefullt då Malmö har relativt liten andel 
grönområde per person jämfört med tätorter i övriga landet. En förklaring 
till detta är att jordbruksmarken här är bland den bästa i hela Europa vilket 
medfört att all mark redan under medeltiden tagits i anspråk för odling. 
Malmö var ändå fram till industrialismen en relativt grön stad ändå då det 
fanns många gröna gårdar och trädgårdar för odling inne i staden. Malmös 
befästningsvallar revs i början av 1800-talet och efter detta började det att 
anläggas alléer längs med kanalerna. Den första offentliga parken i Malmö var 
Kungsparken som var ett område som just utgjorts av befästningsvall. Detta 
skedde under industrialismen och staden ansågs då vara osund och tätbefolkad 
och de styrande ansåg att en offentlig grönyta skulle vara hälsobringande och 
moraliskt stärkande för Malmöiterna. I syfte att förbättra arbetarnas hälsa och 
välstånd tillkom sedan flera parker exempelvis Beijers park i östra Malmö. 
Tanken var att denna park skulle motsvara vad Kungsparken var i sin del av 
staden. Då Kungsparken främst var avsedd som promenadpark sågs ett behov 
av en park där gräsmattorna skulle kunna beträdas och man skulle kunna 
sitta i trädens skugga och äta ur en medhavd matkorg. Därför anlades en mer 

funktionell park i form av Slottsparken med gräsytor som inbjöd till lek och 
spel i slutet av 1800-talet. Då staden expanderade blev det nödvändigt att ta 
de såkallade donationsjordarna i anspråk för exploatering. Dessa var belagda 
med restriktioner att de skulle användas så att de var till en gemensam nytta 
för stadens befolkning. Pildammsparken anlades på en sådan donationsjord 
efter den baltiska utställningen år 1914. Innan dess hade Pildammarna 
betjänat staden med färskvatten. Under 1920-talet anlades Öresundsparken vid 
Ribersborg. Detta var en stor park som skulle tillfredställa nya moderna behov 
av friluftsliv. Kustremsan mellan Malmö och Limhamn hade tidigare varit 
stenig och under en tid förvandlats till ett illaluktande träsk då schaktmassor 
och sopor dumpats där och blandats med tång. Flera förslag och visioner om 
strandpromenad och park las fram. Det hela resulterade i Öresundsparken 
och att en konstgjord sandstrand anlades för att kunna ge plats åt badliv 
som nu ansågs vara en sund aktivitet helt i linje med modernismen och 
funktionalismens ideal om ljus och luft som grundläggande behov. Även 
behoven av fysisk träning har spelat en stor roll för planeringen av parker 
efter 1945. Till exempel har det anlagts större rekreationsytor i stadens 
ytterområden under 1980-talet exempelvis Bulltoftaparken. Denna anlades då 
Bulltofta flygfält lagts ner för att skapa naturmark i Malmös direkta närhet. 
(Tykesson 2001) 

Pildammsparken,
Malmö
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Generalplanernas och översiktsplanernas funktion

Generalplanerna som sedermera kom att bli översiktsplaner grundar sig i 
nationell lagstiftning. Detta innebär att statliga intressen bör finnas med i 
planerna. Byggnadslagen från 1947 avsåg att underlätta och vara till hjälp 
för att klara av den växande urbaniteten då många samhällen saknade en 
överblick över byggandet. Generalplanerna var i första hand styrande och inte 
bindande och skulle fungera som underlag och ledning vid detaljplanering. 
Det var inte obligatoriskt att ha en generalplan men det förväntades att de 
flesta kommuner önskade ha en sådan plan. Staten avsåg att granska och 
kontrollera kommunernas planer. I 1987 års plan och bygglag delegerades 
planeringen i större grad till kommunerna. Men kommunerna skulle också 
se till att inarbeta riksintressena i planerna. Med 1987 års plan och bygglag 
blev det också obligatoriskt för kommunerna att ha en kommuntäckande 
översiktsplan till skillnad från tidigare. 1987 års plan och bygglag syftade till 
att öka medborgarinflytandet. Malmös planer från 1980, 1990 och 2000 har 
arbetats fram med denna ambition. Allmänhetens inflytande ökades genom 
att satsa på information, utställningar med mera. De tidigare generalplanerna 
var väldigt tekniska och kvantitativa av sin karaktär. Dessa styrde också den 
fysiska utbyggnaden i större grad än senare planer. De senare planerna har 
mer fokuserat på att styra kvalité och innehåll samt att öka det demokratiska 
inflytandet. De senare planerna har också i viss mån använts som information 
och marknadsföring bland annat till näringslivet. (Översiktsplanen som 
styrinstrument i Malmö 1950-2000 2002)

Analys av planer

I detta kapitel kommer samtliga sju av Malmös översiktliga planer som berör 
grönstrukturen som getts ut mellan åren 1956-2003 att undersökas. Detta 
utgör arbetets empiriska del. I genomgången av planerna kommer de olika 
indikatorer som studeras att delas upp i sju överordnade grupper. Dessa är 
sociala värden hos grönstrukturen, kulturella värden, biologiska värden, 
tekniska aspekter, problem med grönområden, hot mot grönstrukturen och 
faktorer till att grönområden används. De olika indikatorerna som studeras 
i planerna kommer dels att behandlas i text men även graderas på en skala 
beroende på i vilken utsträckning resonemanget kring dem förs. Skalan ser ut 
som följer och är hämtad från Ulf G. Sandströms artikel Green infrastructure 
planning in urban Sweden (Sandström 2004, s 376)

- Indikatorn nämns och diskuteras inte i planen

(+) Den nämns men diskuteras inte

+ Den nämns och diskuteras kortfattat

++ Den diskuteras och analyseras

I planerna studeras följande indikatorer och om de är kopplade till 
grönsstrukturen och är hämtade från översikten som presenterats tidigare: 

Sociala värden

Hälsa, stress

Fysisk aktivitet

Grönområden som offentlig plats

Pedagogik

Stillhet
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Kulturella värden

Bärare av kulturella värden och stadens historia

Orienterbarhet

Biologiska värden

Biologisk mångfald

Tekniska aspekter

Dagvattenhantering

Förbättrande av luftkvalité

Bullerdämpning

Temperaturutjämning

Vinddämpande effekt

Odling

Problem med grönområden

Mörker/trygghetrafikproblem

Allergi

Grönområden som barriär

Hot mot grönstrukturen

Förtätning

Kunskap

Ekonomi

Faktorer till att grönområden används

Olika parktyper

Bostadsnära natur

Avstånd

Tidsavstånd

Barriär

Trygghet
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Generalplan för Malmö 1956-1970

Bakgrund 

Denna plan var den första kommuntäckande generalplanen för Malmö då 
1947 års byggnadslag hade infört generalplan som planeringsinstrument. På 
grund av en stark efterkrigsutveckling och en befolkningsökning med 4000 
invånare per år var behovet av större utbyggnader för bostäder, näringsliv, 
service och infrastruktur stort. Ett behov av att planera för områden utanför 
kommunen fanns också då stadens struktur krävde utbyggnader norrut i 
grannkommunerna. Arbetet med planen i form av bland annat inventeringar 
startade redan på 1940-talet. Efter byggnadsstyrelsen rekommendation 
planerades det i ett tidsperspektiv på 25 år det vill säga 1946-1970.  Men 
planeringstiden förlängdes med över tio år och planen lades inte fram förrän 
år 1959, men fortfarande med 1970 som horisontår. (Översiktsplanen som 
styrinstrument i Malmö 1950-2000 2002, s 18) Generalplan för Malmö 1956-
1970 omfattar 207 sidor och hänvisas hädanefter till som GP 1956-1970.

Social värden

I generalplanen för Malmö 1956-1970 (GP 1956-1970) konstateras att 
stadsinvånarnas behov av rekreationsområden inte täcks. Det påtalas att 
den plan för utbyggnad av idrotts- bad- och rekreationsområden som 
redovisas i denna plan endast är en delplan som måste kompletteras med en 
översiktlig plan för regionen för att kunna klarlägga behovet och reservera de 
markområden som behövs. Med en fast förbindelse till Själland så förutspås 
att efterfrågan på rekreationsområden och sommarstugsområden närmast på 
den svenska sidan förändras betydligt. (GP 1956-1970  s 46) 

I generalplanen finns kapitlet sportanläggningar, bad och grönområden vilket 
omfattar sport och lekområden vilka ses som aktiva ytor och parker och 
strövområden vilka ses som passiva ytor. Planen påpekar att i den successiva 
utbyggnaden av grönområdena är det viktigt med helheten och samordningen 
dels områdenas inbördes läge och dels i deras utnyttjande av olika aktiviteter. 
Planen ger därför vissa möjligheter att binda samman olika parkstråk samt 
att samordna olika anläggningars användning till exempel skolgårdar 
och bollplaner. (GP 1956-1970 s. 176) Möjligheter till att binda samman 
grönområden har planen lokaliserat till Pildammsparken och söderut, i det 
planerade bostadsbebyggelsen på Rosengårdsområdet och österut mot Jägersro 

och längs med Sege å. (GP 1956-1970 s 180)

Om parker framhålls att dessa huvudsakligen är prydnadsparker som används 
för promenader, vila och allmän rekreation. I planen förväntas intresset för 
prydnadsparken bli mindre men det sägs också att behovet av allmänna parker 
förväntas finnas kvar även i framtiden. Exempelvis nämns ”lunch-parker” i 
de centrala delarna av staden och i anslutning till större arbetsområden. Även 
vattenytor beskrivs tillhöra rekreationsytor och kanalerna och hamnens öppna 
vattenytor ses som viktiga tillgångar för staden. (GP 1956-1970 s 180) Planen 
förutsätter att med förändringar i levnadsstandarden, fritid och rörlighet så 
kommer behovet och rekreationsmöjligheter också att förändras. Med bilen 
kommer allt fler att kunna nå friluftsområden utanför staden. Detta kommer 
att påverka utnyttjandet av lokala rekreationsområden framförallt under 
veckosluten. (GP 1956-1970 s 175)

Behovet av utrymme för lek och lekplatser behandlas i planen. Lekplatserna 
kategoriseras i olika typer till exempel enklare lekplats, fullständig lekplats, 
lekfält och så vidare. En karta med befintliga och planerade lekplatser 
redovisas.( GP 1956-1970 s 176)

Fysisk aktivitet behandlas utförligt i planen. Behovet av nya samt befintliga 
idrottsplatser, bollplaner, fotbollsplaner, tennisbanor, bågskyttebanor, 
ridsportsanläggningar och motorsportsanläggningar behandlas. Även 
inomhusanläggningar för sport tas upp. En utredning från 1949 om friluftsbad 
i Malmö presenteras. Denne redovisar bland annat siffror på badfrekvens en 
varm vardag och markbehov per badande. Influensområden för bassängbaden 
sätts till 2,5 kilometer för bassängbaden och 3,0 kilometer för strandbaden.( 
GP 1956-1970  ss 186-187)

För det stora antalet stadsbor som inte är idrottsintresserade anser planen att 
betydligt större arealer för rekreation behövs än för den aktiva idrotten. Detta 
kan främst tillgodoses utanför stadens administrativa gränser och är därför 
framförallt en fråga för den regionala planeringen. Men några anläggningar 
för detta kan förekomma även innanför stadens gränser. Tältplatser fanns det 
vid planens tillkomst två stycken varav den ena på Limhamnsfältet på sikt 
föreslogs utgå. Planen anger ett behov av en golfbana i Malmö då de närmaste 
vid tillfället fanns i Lund och Falsterbo.  Andra områden för rekreation som 
gås igenom är sport-, segel- och modellflygfält, koloniträdgårdar, båtsport och 
skjutbanor. (GP 1956-1970 ss 189-192)
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Kulturella värden

Kyrkogårdar och begravningsplatser tas upp men dessa kopplas inte till 
grönstrukturen. De markeras inte heller på någon av kartorna i kapitlet 
sportanläggningar, bad och grönområden. (GP 1956-1970 s172)

Biologiska värden

Inga biologiska värden tas upp i planen.

Tekniska aspekter

Planen påpekar att det vid kraftiga regn inte är möjligt att avleda allt 
dagvatten, därför har bräddavlopp anordnats till kanalerna i staden, 
Risebergsbäcken, Sege Å och till Öresund. (GP 1956-1970  s194)

Odling genom koloniträdgårdar tas upp i planen. Viktigt vid lokaliseringen 
av dessa har varit att lägga dem på mark som sannolikt inte kommer utnyttjas 
till för andra ändamål de närmaste decennierna. Detta för att de inte skall tas i 
anspråk av tät bebyggelse allt för snabbt efter anläggandet. (GP 1956-1970 s 
190)

Om parker sägs att i ett landskap rikt på storslagna vyer men fattigt på skog 
och vindskyddad natur så utgör de en stor tillgång.

Problem med grönområden

Inga problem med grönområden går att utläsa i planen.

Hot mot grönstrukturen

Inga hot mot grönstrukturen tas upp i planen.

Faktorer till att grönområden används

Grönområden, lekplatser, idrottsanläggningar och bad redovisas med kartor 
som också visar influensområde. Till exempel så har influensområdets radie 
satts till 1500 meter för idrottsplats och 600 meter för bollplan. Med hjälp av 
dessa normer täcks sedan behovet av bollplaner och idrottsplatser inom staden. 
(GP 1956-1970)

Karta 1
Karta som visar 
friluftsanläg-
gningar i Malmö 
från generalplan 
1956-1970 
© Kartunderlag: 
Malmö 
Stadsbyggnads-
kontor
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Generalplan för Malmö 1966

Bakgrund 

Ett behov av att revidera Generalplanen från 1959 fanns på grund av en 
kraftig expansion i näringslivet och en stor inflyttning. 1966 års generalplan 
hädanefter hänvisad till som GP 1966 arbetades fram efter 1947 års 
byggnadslag som då tillämpats i 20 år. (Översiktsplanen som styrinstrument i 
Malmö 1950-2000 2002) Generalplan för Malmö 1966 omfattar 59 sidor och 
35 kartor.

Social värden

I generalplan för Malmö 1966 (GP 1966) beskrivs fyra grönstråk och 
hur dessa skall fungera som sammanhängande rekreationsområden. 
Förutom utrymmen för lek och idrott skall även allmänna anläggningar till 
exempel ungdomsgårdar, vårdhem, barnstugor och skolor lokaliseras till 
dessa parkstråk. Lekplatser för småbarn anges i planen skall lokaliseras i 
anslutning till bostadsentréerna och på kvartersmark. Rekommendationer från 
”Planstandard 1965” tas upp vilken bland annat anger att avstånd till närmaste 
lekpark bör vara högst 400 meter. (GP 1966 s 53) 

Kulturella värden

Fasta fornlämningar i form av bland annat gamla boplatser och högar från 
bronsåldern men även kanalerna inne i staden tas upp men kopplas inte direkt 
till grönstrukturen.

Biologiska värden

Inga biologiska aspekter av grönstrukturen går att återfinna i planen.

Tekniska aspekter

På grund av ökad belastning på dagvattenledningar vid kraftiga regn föreslås 
fördröjningsbassänger. 

Nya cykelbanor föreslås främst förläggas till parker, alternativt att reservera 
gator för cykeltrafiken. Detta för att inte blanda cykel och biltrafiken på grund 
av kapacitets och trafiksäkerhetsskäl.

Problem med grönområden

Inga problem med grönområden tas upp i planen.

Hot mot grönstrukturen

Inga hot mot grönstrukturen tas upp i planen.

Faktorer till att grönområden används

Planen anger exempelvis vad högsta avstånd till lekplats bör vara och hur 
många barn som är lämpligt per lekplats. 

Generalplan för Malmö 1980

Bakgrund 

Behovet av en ny plan grundades i att några viktiga nya förutsättningar 
hade tillkommit. Bland annat hade Bunkeflo och Oxie kommun slagits 
samman med Malmö, befolkningsutvecklingen i både Malmö och regionen 
hade minskat väsentligt och krav på strängare hushållning med mark och 
energi hade tillkommit. Denna plan gjordes mindre detaljerad än de tidigare 
generalplanerna och syftade till att karaktäriseras av att vara strategisk, 
ange ramarna och vara mer grovskalig, ha en rullande uppföljning och inte 
vara inriktad på prognoser utan på mål med ramvärden. (Översiktsplanen 
som styrinstrument i Malmö 1950-2000 2002) Generalplan för Malmö 1980 
omfattar 87 sidor.

Sociala värden

I planen beskrivs det som ett problem att bostädernas yttre miljö varierar 
stort med en ojämn fördelning av park- och rekreationsområden i olika delar 
av kommunen. Det konstateras också att det finns en brist på lek- och friytor 
framförallt inom den äldre bebyggelsen. Även möjliga konflikter mellan 
bebyggelseintressen och rekreations- och naturvårdsintressen framhålls. 
Detta sägs främst beröra områden längs kusten och i de östligaste delarna av 
kommunen. (Generalplan 1980 s 16-17)
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I och med ett ökat boende i innerstaden så anser planen att befintliga parker 
och grönområden bör kompletteras då möjligheterna att få till nya parker 
i centrala Malmö är starkt begränsade. Detta föreslår planen kan ske på 
gårdar och gator då detta är de enda ytorna för förbättring av miljö och 
rekreationsmöjligheter. (Generalplan 1980 s 48)

I planen finns ett antal större rekreationsområden i Malmös närhet planerade. 
Park och rekreationsområden går i markanvändningskategorierna under 
samma beteckning då deras användningsätt sägs sammanfalla med varandra. 
(Generalplan 1980 s 75)

Kulturella värden

I planen beskrivs stadens grönstråk och att dessa inte endast har betydelse 
för rekreation utan dessutom delar in staden i fattbara delar och bidrar till en 
variationsrik och levande stadsbild. Till grönstråken räknas här även områden 
som har en begränsad tillgänglighet till exempel kyrkogårdar och kolonilotter. 
Historiska jordbruksbyar, utskiftade gårdar, pilevallar, gravhögar med mera 
som finns i jordbrukslandskapet anser planen bör göras tillgängliga, till 
exempel genom att gamla markvägar bevaras och förbinds. (Generalplan 1980 
s 48)

Biologiska värden

Planen nämner att lämpliga naturområden i stadens direkta omgivning avsätts 
för dels naturbevarande och dels friluftsliv. (Generalplan 1980 s 48)

Tekniska aspekter

Planen anser att möjligheten att trafikfritt röra sig i och emellan olika 
grönstråk bör förbättras och att vissa grönstråk bör rustas upp genom ökad 
plantering bland annat som skydd för vinden. (Generalplan 1980 s 49)

Problem med grönområden

Problem med olika aspekter av trafik exempelvis kollektivtrafik, 
framkomlighet, parkering och barriäreffekter redovisas, men detta görs inte 
när det gäller grönområden. (Generalplan 1980 s 69)

Hot mot grönstrukturen

Inga hot mot grönstrukturen tas upp.

Faktorer till att grönområden används

I planen framhålls att avsikten är att förse varje stadsområde med ett större 
närbeläget rekreationsområde. Vad som avses med närbeläget definieras inte 
närmare. Det betonas också att det finns en brist på sådana här områden i 
innerstaden samt några av 1960-talets bostadsområden. Grönytorna i de nya 
stadsdelarna har inte heller fått en lika varierad och fantasifull utformning som 
de äldre parkerna. (Generalplan 1980 s 48) 

Det påtalas att Malmö har förhållandevis lite grönyta per invånare och därför 
innehåller generalplanen ett tillskott av grönytor. Det ses dock inte som 
realistisk att ha samma grönytestandard som städer omgivna av skogsområden. 
Då Malmö har god tillgång på stränder så säger planen att detta till viss del 
kan kompensera de låga andelarna av grönområden. (Generalplan 1980 s 37)
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Grönplan för Malmö 1984

Bakgrund

Grönplan för Malmö 1984 togs fram då det gröna i staden blivit alltmer 
uppmärksammat såväl när det gällde skönhetsvärden och användning som 
skötsel och ekonomi. Man såg också att parker och grönområden saknade 
språkrör och att krav och önskemål sällan formulerades kring dem vilket ledde 
till att dessa främst kom till uttryck när något skulle tas bort. Grönplan för 
Malmö 1984 är 30 sidor lång . (Grönplan för Malmö 1984, 1984)

Sociala värden

Planen tar upp att Malmö har en förhållandevis liten andel parkmark 
per invånare och föreslår därför nya rekreationsområden bland annat 
på Klaghamnshalvön, Segeåns dalgång och Spillepengen. Möjliga 
användningsområden av grönområden som nämns är motion, friluftsliv, 
promenad, hundrastplats, vila, umgänge och så vidare. (Grönplan 1984)

Planen ger exempel på önskvärt innehåll i en park så den kan locka människor 
i olika åldrar och med olika intressen. Det betonas att varje park måste ha 
sin egen karaktär som särskiljer den från andra parker. Exempel på vad en 
park bör ge möjligheter till är lek och spel och promenader. Bänkar är viktigt 
speciellt för äldre människor och dem som har svårt att röra sig. Speciella 
platser som är fina att titta på till exempel blommor och fontäner bör också 
finnas, inte bara i innerstadens parker utan även i ytterområdesparkerna. 
Även så kallad vardagsnatur sägs vara viktig, det vill säga natur av en mera 
naturlig prägel bestående av ängsgräs och friväxande buskar och träd.  Denna 
natur är speciellt viktig för barnens lek och det är här förståelsen för miljön 
grundläggs. Odling och kolonilottsområden tas också upp och ses som ett 
sätt att berika stadslivet och något som möjliggör till kontakt med andra 
människor. (Grönplan 1984 ss 12-15)

Kulturella värden

I planen påtalas att staden inte endast består av byggnader och gator utan 
även parker, grönstråk, kyrkogårdar, idrottsplatser, koloniområden och torg 
vilka utgör gemensamma uterum för befolkningen. Det gröna i staden sägs 
också vara viktigt som en kontrast till bebyggelsen. Parker, alléer, enstaka 
träd, grönstråk hjälper till att hitta och känna igen sig i staden och bidrar också 

till känslan av att känna sig hemma. Växtligheten är viktigt och förstärker 
upplevelsen av staden då det här går att följa årstidernas gång. (Grönplan 1984 
s 11)

Biologiska värden

Planen nämner att växtligheten är nödvändig för fåglar och andra djur. 
(Grönplan 1984 s 11)

Tekniska aspekter

Grönska i staden motiveras bland annat av att detta kan skapa vindskydd vilket 
är viktigt i en stad som Malmö, men även grönskans möjligheter att rena och 
syresätta luften nämns. Rejäla skyddsplanteringar mellan gator och bebyggelse 
föreslås för att fungera som avskärmning. (Grönplan 1984 s 11) Det nämns att 
vegetation utmed större trafikleder kan minska buller och avgaser samt bidra 
till minskad hastighet. (Grönplan s 28)

Odling tas upp men främst som ett sätt att berika stadslivet och ge möjligheter 
för människor att själva förändra och sätta sin prägel på omgivningen. 
(Grönplan 1984 s 14)

Problem med grönområden

Planen tar inte upp några problem med grönområden.

Hot mot grönstrukturen

De ekonomiska aspekterna när det gäller att sköta och anlägga parker 
behandlas. Behov av att rusta upp framförallt 1960- och 1970-talsparkerna 
tas upp och ekonomiska konsekvenser av detta. (Grönplan 1984 s 28) Men 
även behovet av vård i de äldre parkerna behandlas. Många av träden i 
dessa parker är äldre samtidigt som återväxten är dålig och att träd saknas 
i mellangenerationen. En storm kan fälla många av de äldre träden och 
därmed medföra att parkernas karaktär förändras drastiskt. Planen påpekar 
att det saknas bevarings- och underhållsplaner för de äldre parkerna och ett 
ställningstagande över huruvida dessa skall behålla sin nuvarande karaktär, 
återställas till ursprungligt skick eller utvecklas och ges nytt utseende och 
funktioner behövs. (Grönplan 1984 s 9)
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Faktorer till att grönområden används

I planen presenteras en kedja av parker från den bostadsnära parken till 
stadens eller regionens rekreationsområde. De olika parkerna har olika krav på 
innehåll. Hela kedjan av parker består av bostadens trädgård, den bostadsnära 
parken, stadsdelsparken, stadsområdets park, stadens rekreationsområden, 
regionalt rekreationsområden. Grönplanen har utarbetat riktlinjer för den 
bostadsnära parken, stadsdelsparken samt stadsområdets rekreationsområde. 
Den bostadsnära parken anger planen skall finnas inom fem minuters 
gångavstånd hemifrån och fungera bland annat för bollspel, promenader 
och vila. Denna park är framförallt viktigt för de som tillbringar mycket tid 
nära bostaden exempelvis barn och gamla. Stadsdelsparken anser planen bör 
finnas omkring en kvarts gångavstånd hemifrån och inte längre avstånd än 
800 meter. Skolbarn bör också kunna ta sig till parken på ett trafiksäkert sätt. 
Stadsdelsparken skall vara större och ge fler möjligheter för aktiviteter än den 
bostadsnära parken. I varje stadsområde säger planen att det bör finnas ett 
större rekreationsområde som går att nå med cykel på cirka en kvart. Detta 
område skall kunna användas under några kvällstimmar, kortare helgutflykter 
eller av förskolor och skolor under friluftsdagar. (Grönplan 1984 ss 16-25)
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Översiktsplan för Malmö 1990 

Bakgrund

Med den nya plan och bygglagen 1987 gällde att översiktsplanen var 
obligatorisk och skulle vara kommuntäckande. Länsstyrelsen skulle godkänna 
planen när det gällde riksintressen och frågor om hälsa och säkerhet. 
Nya förutsättningar i denna planen var att den måste kunna möta olika 
utvecklingsförlopp då det var svårt att förutse förändringar i konjunkturer. 
Det fanns helt enkelt en osäkerhet kring förutsättningarna för stadens fortsatta 
utbyggnad.  

Sociala värden

Som en av de centrala frågorna i planen finns att förbättra 
rekreationsmöjligheterna med. Detta skall göras i form av parker, 
rekreationsområden, koloniområden med mera och särskilt den södra delen av 
staden sägs vara i behov av sådana här områden. (ÖP 1990 s 11) Några mer 
naturlika rekreationsområden planeras. Stadens gröna ytor har enligt planen en 
viktig social funktion då dessa ger utrymme för idrott, motion och friluftsliv. 
Dessa områden kan samtidigt vara allmänt tillgängliga för promenader med 
mera. Det påtalas dock att vissa idrottsaktiviteter behöver mer eller mindre 
avgränsade områden. (ÖP 1990 s 31-32)

Kulturella värden

Under avsnittet om Malmös identitet och stadskvaliteter så tas de anlagda 
parkerna upp men även vattenkontakten i staden i form av hamnen, kanalerna 
och dammar. (ÖP 1990s 23) Det beskrivs att Malmö har en lång tradition som 
parkernas stad och att parkerna speglar sin tids stadsbyggnadsideal. (ÖP 1990 
s 30)

Biologiska värden

Att de gröna friytorna har en viktig funktion för livsmiljöer för djurlivet i 
staden tas upp. Därför är det viktigt de gröna områdena hänger samman samt 
att kontakten med omgivande landsbygd förstärks enligt planen. Därför bör 
det skapas gröna kilar i stadens utkant som förbinds med grönstråken. (ÖP 
1990 s 31) I planen pekas det ut ekologiskt särskilt känsliga områden. (ÖP 
1990 s 42)

Tekniska aspekter

Flera tekniska aspekter av vegetation nämns, bland annat dess inflytande på 
klimat, ljudnivå och luftens sammansättning. Planen framför att en större 
andel av dagvattnet bör återföras till grundvattnet via vegetationsområdena. 
(ÖP 1990 s 31) Odling genom koloniområden behandlas men främst som 
rekreation och en fritidssysselsättning. (ÖP 1990 s 32)

Problem med grönområden

Inga speciella problem med vegetation och grönområden tas upp. Dock sägs 
att de större gatorna i Innerstaden inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa 
trafikrytmen och olycksrisken föreslås bland annat träd längs gatorna. (ÖP 
1990 s 27)

Hot mot grönstrukturen

Inga hot mot grönstrukturen tas upp.

Faktorer till att grönområden används

Planen delar in de gröna områdena i bostadsnära parker, stadsdelsparker och 
rekreationsområden och anger att dessa bör finnas fördelade så att stadens 
invånare får en någorlunda jämlik tillgång till dessa. När det gäller behovet av 
parker och rekreationsområden så hänvisas det till grönplanen från 1984. (ÖP 
1990 s 30) I planen påtalas det också om vikten av att rekreationsmöjligheter 
finns i närheten av bostaden. (ÖP 1990 s 48)
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Översiktsplan för Malmö 2000

Bakgrund

Översiktsplan för Malmö 2000 är mer detaljerad och omfattande än de 
närmast föregående planerna från 1980 och 1990 och har när det gäller 
detaljeringsgrad mer gemensamt med de första generalplanerna. Men till 
skillnad från planeringen på 1960- och 1970-talet så ses inte utvecklingen 
som lika förutbestämd. Nya inslag i denna plan är konsekvensbeskrivning, 
vilket var ett nytt krav i PBL och ett kapitel som stadsdelsvis redovisar 
planen. Översiktsplanens syfte var främst att ge utrymme för nya bostäder och 
arbetsplatser men samtidigt behålla Malmö som en koncentrerad stad. Detta 
föreslås göras genom att använda de stora centralt belägna ytor som tidigare 
fungerat som hamn och industriområden men som inte längre används för 
detta. Översiktsplanen från år 2000 omfattar 330 sidor. (Översiktsplanen som 
styrinstrument i Malmö 1950-2000 2002) 

Sociala värden

Det påtalas att tillgången till natur och grönska är ett grundläggande mänskligt 
behov samt att stadsbor tenderar att tillbringa merparten av sin tid i staden 
vilket ger parker och naturområden där stor betydelse för människors hälsa, 
välbefinnande och livskvalité. Parker och andra gröna miljöer sägs ha ett stort 
socialt och rekreativt värde och utgöra viktiga offentliga platser. Dessa ger 
möjlighet till lek, motion, kulturaktiviteter men även stillhet och avkoppling. 
Även grönskans pedagogiska funktion påtalas. Förutom att lära om växter, 
djur och ekologiska samband så påverkas barns rörelseutveckling positivt 
av naturlika lekområden. Därför framför planen att barn behöver plats och 
möjlighet att leka, springa och röra sig fritt för att bli lugna och harmoniska. 
En ökad efterfrågan på goda arbets och fritidsmiljöer, ren luft och natur 
förväntas. Därför kan detta vara avgörande både när det gäller företags- och 
arbetskraftens val av etableringsort. (ÖP 2000 s 175) 

Kulturella värden

I planen berättas och beskrivs historien bakom några av stadens gröna rum. 
Flera av dessa sägs också vara intressanta ur kulturhistorisk synpunkt. 
Stadsparkerna i form av Kungs-, Slotts- och Pildammsparken föreslås 
byggnadsminnesförklaras. Kyrkogårdarna med sina gravar sägs vara viktiga 

delar i kulturarvet och även vissa fritidsområde som till exempel Östra 
sommarstaden och Zenith koloniområde ses som intressanta ur kulturhistorisk 
synvinkel då dessa är några av Sveriges äldsta koloniområden. (ÖP 2000 s 
109) Planen säger också generellt om alla gröna rummen i staden att dessa 
är värdefulla miljöer då de skapar strukturer och identitet åt staden. Även 
landskapet utanför staden behandlas och vad det är som karaktäriserar 
kustlandskapet, slättlandskapet, backlandskapet respektive industripräglade 
områden. (ÖP 2000 ss 166-167) Som ett mål anges att Malmö även i 
framtiden kan leva upp till sitt rykte som parkernas stad. Därför skall lokala 
särdrag, estetiska och kulturhistoriska kvalitéer lyftas fram och förstärkas och 
tidstypiska drag i gestaltningen av olika parker från olika tidsepoker lyftas 
fram. (ÖP 2000 s 172)

Biologiska värden

Ur biologiskt perspektiv så tar planen upp att den långa historiska traditionen 
och kontinuiteten har gett Malmö ett parkbestånd med en betydande ålder 
som innehåller en rik biologisk mångfald med många växt och djurarter. 
I jordbrukslandskapet runt om Malmö så utgör de spridda resterna av 
naturområden en viktig bas för en hållbar grönstruktur. Det framförs också 
att stadsnaturen kan bli ett komplement för vilda växter och djur som inte 
kan överleva i jordbrukslandskapet. Vatten ses som en väsentlig faktor för att 
öka den biologiska mångfalden. (ÖP 2000 s 175) I planen visas kartor på var 
särskilt värdefulla områden finns när det gäller naturvärden samt ekologiskt 
särskilt känsliga områden. Även mål för naturvården redovisas vilka bland 
annat innebär att den biologiska mångfalden skall skyddas och utvecklas och 
nya ytor för den biologiska mångfalden skall nyskapas. (ÖP 2000 ss 200-201)

Tekniska aspekter

Planen tar upp att grönområden är en viktig resurs för lokala kretslopp och 
spelar en roll för långsiktigt hållbar stadsutveckling. Icke hårdgjord mark är 
viktig för omhändertagande av dagvatten och organiskt avfall men även för 
lokal livsmedelsproduktion. Även grönskans betydelse för stadens hälsa tas 
upp i form av att rena luften, utjämna temperatursvängningar, dämpa vinden 
och höja luftfuktigheten. (ÖP 2000 s 175)

En åtgärd som föreslås är att i större utsträckning anlägga odlingslotter och 
koloniområden i anslutning till bostäder. (ÖP 2000 s 179)
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Problem med grönområden

Att parker kvällstid kan upplevas som skrämmande och otrygga att vistas i 
eller passera igenom tas upp. Planen säger att detta problem kan göras mindre 
genom god överblickbarhet, bra belysning, många besökare och insyn från 
bostadsfönster. (ÖP 2000 s 175)

Hot mot grönstrukturen

Förtätning beskrivs vara ett hot mot naturmiljön och som mål för 
grönplaneringen i Malmö anges bland annat att undvika exploatering av 
befintliga grönområden. (ÖP 2000 s 12)

Faktorer till att grönområden används

Som mål i planen anges att malmöborna skall ha tillgång till 
rekreationsområden inom 2-3 kilometer, stadspark inom 1,2-3 kilometer, 
stadsdelspark inom 0,6-1 kilometer och grannskapspark inom 0,3-0,6 
kilometer från bostaden. Det hänvisas också vidare till Grönplan för Malmö 
som är under utarbetande. (ÖP 2000 s 172) Även bristområden pekas ut 
där tillgängligheten till grönområden är knapp. Det påpekas att tillgång till 
parkytor även är viktigt i arbetsområden vilket gör stora delar av hamnområdet 

till ett bristområde. (ÖP 2000 s 178) Åtgärder för att minska exempelvis 
Ringvägarnas barriäreffekt nämns. Detta görs i form av flertalet ekopassager 
så att landskapet kan fortsätta obrutet under vägen. (ÖP 2000 s 180) Planen 
säger också att rekreationsområdena skall skilja sig från parkmiljöerna genom 
att ha en mer naturlik karaktär och att det finns en strävan efter att det skall 
finnas en variation mellan de olika områdena. (ÖP 2000 s 178) 
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Grönplan för Malmö 2003

Bakgrund

Arbetet med denna grönplan började 1996 och hade som ambition att bli klar 
tillsammans med översiktsplanen för Malmö år 2000. Även om Grönplanen 
inte hann bli klar så finns många av dess förslag och överväganden med i 
översiktsplanen. Grönplan för Malmö 2003 har ett långsiktigt perspektiv och 
föreslår dels förbättringar för de befintliga gröna värdena i kommunen och 
dels förslag på en framtida grön struktur och utvecklingsförslag. Grönplanen 
innehåller inga konkreta åtgärdsplaner utan lägger fast mål och skall fungera 
som underlag för framtida planering. Grönplan för Malmö 2003 omfattar 132 
sidor och säger sig ha ett huvudfokus på rekreativa och biologiska aspekter. 
(Grönplan för Malmö 2003)

Sociala värden

Som rekreativa mål anger planen att skapa ett varierat utbud av parker, natur 
och rekreationsområden som kan uppfylla malmöbornas gröna behov och 
att inom hela kommunen åstadkomma ett sammanhängande grönt nätverk 
med god tillgänglighet. (Grönplan 2003 s 7) Planen påtalar gröna miljöers 
sociala och rekreativa värden och att många tätortsnära parker fungerar som 
offentliga mötesplatser som människor i alla åldrar samlas i vid till exempel 
midsommarfirande, valborgsbålet eller höstmarknaden. Gröna områdens 
betydelse för lek och pedagogik beskrivs också. Även folkhälsa tas upp som 
ett motiv för gröna miljöer. (Grönplan 2003 s 11) Det nämns också att företag 
gärna söker sig till områden som upplevs gröna där de kan locka arbetskraft 
till en trevlig arbetsmiljö (Grönplan 2003 s 3)

Kulturella värden

Kulturella värden som tas upp i planen är det gröna som ett 
stadsbyggnadselement, något som ger identitet och karaktär åt staden och 
fungerar som ett orienterande element. Även möjligheten att avläsa något av 
stadens historia i de gröna miljöerna berörs. (Grönplan 2003 s 12)

Biologiska värden

Biologiska mål som planen anger är att skapa ett rikare och mer varierat utbud 
av arter och biotoper inom kommunen samt att förstärka olika landskapstyper 

och utveckla olika karaktärsområden inom varje landskapstyp. (Grönplan 
2003 s 8) De gröna ytorna ses som en förutsättning för ett rikt och varierat 
utbud av växter, djur och biotoper. Även de gröna ytornas placering i 
förhållande till varandra och areal beskrivs vara betydande för växt och 
djurförekomsten. Planen förklarar också att stadens gröna miljöer har särskilt 
stor betydelse för den biologiska mångfalden i en kommun som Malmö där 
landsbygden domineras av ett storskaligt och intensivt jordbruk och sparade 
naturområden saknas. (Grönplan 2003 s 11) Som underlag för grönplanens 
förslag har en biotopkartering gjorts både inom tätorten och på landsbygden.

Tekniska aspekter

För kretslopp och klimatet beskrivs de gröna miljöerna vara en resurs för 
omhändertagande och rening av dag och spillvatten, kompostering och odling. 
Det redogörs att de även bidrar till ett mer hälsosamt och behagligt klimat, 
utjämna temperatursvängningar, rena luft från föroreningar och begränsa 
störningar som dels ett visuellt och känslomässigt skydd och i viss mån 
bullerdämpande. (Grönplan 2003 s 12)

Problem med grönområden

Planen nämner att trygghetsaspekter är viktiga men att dessa inte kommer att 
diskuteras och analyseras i denna planen. (Grönplan 2003 s 15)

Hot mot grönstrukturen

Ett av planens generella mål är att säkerhetställa värdefull grön mark så att 
den skyddas från exploatering. Planen påpekar att skyddad grön mark inte får 
ses som en extra resurs som kan naggas i kanten vid behov utan skall ha ett 
självklart berättigande precis som vägar och bebyggelse har. (Grönplan 2003 s 
7)

Faktorer till att grönområden används

I planen redovisas bristanalyser av parker, natur och rekreationsområden. 
Dessa är uppdelade i fem kategorier. Dessa är gröningar, grannskapsparker, 
stadsdelsparker och större natur och rekreationsområden. Brist på dessa 
analyseras sen genom dels digital analys där en buffertzon läggs ut runt varje 
grönområde och allt som hamnar utanför denna utgör bristområden och 
dels optisk analys där även barriäreffekter tas med. Det analyseras även om 



32

bristområdena är knuten till någon speciell stadskaraktär. (Grönplan 2003 
ss 20-27) I planen tas inte grönytornas utformning och innehåll upp i någon 
större utsträckning. Planen påtalar att upplevelsekvalitéer såsom rumslighet, 
rofylldhet och trygghetsaspekter är viktiga men samtidigt komplexa och 
kräver andra former av analyser än dem som används i Grönplan för Malmö 
2003. (Grönplan 2003 s 15)

Karta 4
Karta som visar 
bristanalys av gröna 
rekreationsområden 
från grönplan för 
Malmö 2003
© Kartunderlag:
Malmö
Stadsbyggnads-
kontor
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Generalplan Generalplan Generalplan Grönplan Översiktsplan Översiktsplan Grönplan
1956-1970 1966 1980 1984 1990 2000 2003

Sociala värden
Hälsa, stress + + + ++ + ++ ++
Fysisk aktivitet ++ ++ ++ ++ ++ + +
Grönområden som offentlig plats + - - + (+) + +
Pedagogik - - - + - + +
Stillhet - - - - - + +

Kulturella värden
Bärare av kulturella värden och stadens historia - - + + ++ ++ +
Orienterbarhet - - + + - + +

Biologiska värden
Biologisk mångfald - - (+) (+) + ++ ++

Tekniska aspekter
Dagvattenhantering (+) (+) - - + + +
Förbättrande av luftkvalité - - - + + + +
Bullerdämpning - - - + + + +
Temperaturutjämning - - - - + + +
Vinddämpande effekt - - + + + + +
Odling + - - + + + +

Problem med grönområden
Mörker/trygghet - - - - - + +
Trafikproblem - - - - - - -
Allergi - - - - - - -
Grönområden som barriär - - - - - - -

Hot mot grönstrukturen
Förtätning - - - - - ++ ++
Kunskap - - - + - - -
Ekonomi - - - ++ - - -

Faktorer till att grönområden används
Olika parktyper (+) - (+) ++ + + ++
Bostadsnära natur + + + ++ + + ++
Avstånd ++ + + + + + ++ - Indikatorn nämns o     
Tidsavstånd - - - + - + + (+) Den nämns m   
Barriär - - - - - + ++ + Den nämns och  
Trygghet - - - - - + (+) ++ Den diskuteras  

Indikatorn 
nämns och 
diskuteras inte i 
planen

Den nämns men 
diskuteras inte

Den nämns 
och diskuteras 
kortfattat

Den diskuteras 
och analyseras

Matris över undersökta planer

-

(+)

+

++

-

(+)

+

++

-

(+)

+

++

-

(+)

+

++



34

Resultat och diskussion 

Grönstrukturen och grönområden kan fylla en rad funktioner i städer och 
tätorter. De kan vara av betydelse för människans rekreation och hälsa men 
även för djur och växtliv. Grönområden är även bärare av ortens historia 
och identitet och kan underlätta orienterbarheten i staden. Vegetation och 
växtlighet kan dessutom användas som kommunalteknik i tätorter till exempel 
i form av omhändertagare av dagvatten, rening av luft och som vinddämpande 
element. Odling i tätorter kan vara bra ur dels ett socialt och ekologiskt 
perspektiv men även ekonomiskt.

Några problem kopplade till grönområden är otrygghet, allergiska besvär och 
att de fel gestaltade kan bilda barriärer. Vegetation kan även ge upphov till 
vissa trafikproblem exempelvis skymd sikt. Hot mot grönstrukturen i städer 
och tätorter är främst förtätning och exploatering. Bristande kunskap och dålig 
kommunal ekonomi kan leda till att grönområden sköts fel eller förfaller.

Genom undersökningen av Malmös översiktliga plandokument går det att 
utläsa att motiven för grönstruktur och grönområden har fördjupats och 
breddats med tiden. I de första två generalplanerna så kopplas grönstruktur 
främst ihop med rekreation och idrott. Dessa planer är dessutom väldigt 
tekniska av sin karaktär och lägger stor vikt vid att grönområdena 
ges de arealer som de anses behöva och även hur långt avståndet från 
bostadsområdena till grönområdena är. Det går även att utläsa ett regionalt 
tänkande i dessa planer. Generalplan 1956-1970 förutspår att med en fast 
förbindelse över Öresund kommer efterfrågan på grönområden att öka på den 
svenska sidan samt att med ökad levnadsstandard där fler har tillgång till bil 
så kommer fler kunna använda rekreationsområden utanför stadskärnan. I 
senare planer har framförallt behovet av bostadsnära parker och natur påpekats 
vara viktigt. Efterhand har även andra aspekter på grönområden än de sociala 
kommit in i planer i form av kulturella och biologiska värden. De biologiska 
värdena behandlas särskilt utförligt i översiktsplanen från år 2000 och 
grönplanen från år 2003. Grönstrukturens och vegetationen tekniska tjänster 
har också belysts mer i de senare planerna.

Att fler aspekter tas med i de senare planerna kan vara en indikation på hur 
den översiktliga planeringen har förändrats. De första generalplanerna var 
väldigt inriktade på att realiseras och skulle styra den fysiska utbyggnaden i 
större grad än vad de senare översiktsplanerna syftade till. Detta kan innebära 

att det har varit lättare att ta med många aspekter av grönstrukturen i de 
senare planerna när allt som nämns inte nödvändigtvis behöver åtgärdas eller 
förverkligas. En annan anledning kan vara att alla grönstrukturens funktioner 
som tagits upp i detta arbete inte varit belysta i lika stor grad när de första 
planerna gjordes. Till exempel att biologiska värden och miljöfrågor arbetats 
in mer i dem senare planerna kan ha att göra med att detta har varit värden 
som behandlats mer utförligt överlag i samhället under senare tid. 

Olika problem med grönområden lyfts inte fram i någon större utsträckning i 
någon av planerna. Otrygghet kopplas ihop med grönstruktur i två av planerna 
men analyseras sedan inte vidare. Det är möjligt att problemen tas upp i 
andra dokument som inte studerats i detta arbete. Det kan exempelvis finnas 
skötselplaner som fastställer hur träd och buskar skall vårdas för att inte utgöra 
problem trafiken.

Begreppet rekreation som framförallt lyfts fram i dem första planerna som 
det viktigaste motivet för grönområdena har varit problematiskt att analysera 
då inte just detta begrepp använts i den litteratur som legat till grund för 
fallstudien. Snarare hälsa eller fysisk aktivitet har använts och rekreation kan 
passa in under båda dem.

Planerna talar i regel mycket om att öka arealen av grönområden i Malmö och 
inte lika mycket om dem aspekter som Alexander Ståhle tar upp som viktiga. 
När det gäller strukturen som Ståhle tar upp som viktig behandlas stadens 
grönstråk i alla planer och att dessa är viktiga att bevara och utveckla bland 
annat för möjligheten att kunna röra sig ostört genom dem.

En aspekt som inte togs med i översikten över grönstrukturens funktioner men 
som nämns i de senare planerna är grönområden som bidragande roll i att bli 
en attraktiv kommun. Stadens utbud av kultur och fritidsaktiviteter, natur, ren 
luft, miljö med mera kan vara avgörande för företags och arbetskraftens val av 
etableringsort.

I och med att motiven för grönstruktur i tätorter har vidgats och ändrat 
karaktär med tiden är en vidare intressant forskningsfråga hur detta fått 
sitt rumsliga utryck i staden. Har detta förändrat utformning av framförallt 
grönområden men även staden i övrigt? För att svara på detta krävs det andra 
former av undersökningar.
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