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En tät och funktionsblandad stad med ett rikt folkliv ses många gånger som dagens stadsbyggnads-
ideal. Genom förtätning kan stadens kollektiva  lösningar utnyttjas effektivare men samtidigt så 
belastas de mer. En av dessa kollektiva resurser är det offentliga grönområdet och grönskan är 
viktig för människan och staden. Denna uppsats behandlar konflikten som uppstår när staden blir 
tätare och grönområdet riskerar att påverkas av den växande staden. 

Studiens resultat består av två delar. Den första är en genomgång av Karlskronas grönstruktur, 
studerad med litteraturen som tagits fram för uppsatsen som bakgrund. Den andra delen är en 
fallstudie av Tullparken där ett planförslag har framställts för att visa på hur konflikten mellan en 
tät och grön stad kan hanteras. 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att grönskan kan hanteras tillsammans med stadens 
utveckling och att den går att kombinera med en tät stad. Det viktigaste är att den kan göras till-
gänglig och att resurserna utnyttjas med omsorg.
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En tät stad har idag nästan blivit synonymt med en hållbar stad. Ju tätare en stad är desto mindre 
yta tar staden i anspråk, desto effektivare kan stadens försörjningssystem utnyttjas och desto större 
underlag för närservice och kollektivtrafik finns det. Många är de argument som finns för en allt 
högre exploaterad stad. Det som undviks är stora avstånd, vilket minskar bilberoendet och segre-
gationen (Ståhle, 2005). Här finns dock en motsättning. När staden blir alltför tät, bullrig och 
förorenad så är den inte längre attraktiv. Det som var en strävan mot hållbarhet blir istället en av 
anledningarna till varför människor mår dåligt och att staden och dess omland blir utarmat. Grön-
ytorna är viktiga i staden, de får staden att kännas levande och utan det gröna känner sig många 
stressade och utan ro (Olsson, 1998). Om staden ska fortsätta att utvecklas och förtätas måste även 
tillgången till tillgängliga grönytor säkerställas, dessa som många gånger blir undanträngda till 
förmån för exploatering. En stad med en hållbar utveckling är en stad som kan tillgodose dagens 
behov utan att äventyra behoven av framtida generationer och här har grönstrukturen en viktig 
roll (Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden, 2011).

Uppsatsen disponeras på följande sätt. Den börjar med en genomgång av dagens forskningsläge av 
grönskans betydelse för staden. Detta för att få en bakgrund till problemet som arbetet har för syfte 
att undersöka och den är viktig för att kunna förankra det tillvägagångssätt som uppsatsen har i 
aktuell forskning. För att kunna studera problemet har i huvudsak två alternativa undersöknings-
strategier valts. Den första är att analysera hur grönstrukturen behandlas på en översiktlig nivå. 
Detta för att förstå den i stora drag och för att kunna se hur en kommun arbetar med den i sin 
planering. Den andra är en fallstudie där ett område väljs ut, observeras och får stå som mall för ett 
planförslag som presenteras med forskningsöversikten som bakgrund för att visa på problematiken 
kring en tät och grön stadsmiljö. 

Inledning





Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur grönstrukturen kan behandlas i en allt tätare 
stad. Kan den fortfarande spela en viktig roll och behålla sina kvaliteter i stadens allt tätare struk-
tur. Arbetet kommer att behandla grönstrukturens alla värden men i synnerhet är det de sociala 
aspekterna som kommer att studeras, hur viktigt det gröna är för människans välbefinnande och 
hur parken används som mötesplats. Ett antropocentriskt synsätt används i uppsatsen där ekologin 
betraktas som ett medel och där de sociala värdena är målet. Uppsatsen har för avsikt att undersöka 
detta ur ett innerstadsperspektiv då det framförallt är här det är aktuellt med förtätning och där de 
gröna ytorna är en knapp resurs. Det är också i denna miljö som det är svårast och viktigast att få 
grönstrukturen att hålla ihop staden och få den att kännas grön (Ståhle, 2005).

Att ha nära till en grönyta är en stor kvalitet för de boende och såväl Miljöbalken (MB) som 
Plan- och bygglagen (PBL) säger att planeringen ska ta hänsyn till behovet av grönområden (SFS 
1998:808, SFS 2010:900). Men de gröna ytorna kan även ses som en outnyttjad resurs och reserv-
mark för exploatering vid en strävan mot en tät stad, en tät stad som många gånger ses som en håll-
bar stad (Bucht & Persson, 1994). Genom att utnyttja befintlig infrastruktur och öka underlaget 
för närservice och kollektivtrafik finns förhoppningen om att förtätningen är en del av lösningen 
på klimatpåverkan. Men hur förändras och påverkas egentligen stadens grönstruktur när fler och 
fler byggnader kommer på plats och fler och fler människor måste dela på allt färre grönytor. 

Detta leder fram till följande forskningsfrågor som arbetet ska kretsa kring och besvara.

Är grönområdet viktigt i den urbana staden och i sådana fall varför? 

Hur behandlas grönstrukturen i en allt tätare stad och skulle den kunna hanteras annorlunda?  

Går det att kombinera en tät stad med en betydande grönstruktur?

Syfte och problemformulering





Forskningsöversikt

I detta kapitel kommer aktuell forskning kring problematiken om staden och det gröna att tas 
upp. Denna forskningsöversikt kommer att fungera som en teoretisk bakgrund för det fortsatta 
arbetet och kan ses som ett underlag till de frågeställningar som arbetet har för syfte att under-
söka. Först  kommer  ett  kort  avsnitt om den täta stadens fördelar och nackdelar.  Efter det följer 
en beskrivning om hur naturen påverkar människan och varför den är så viktig. Problematiken 
kring en fungerande grönstruktur i en tät stad tas upp och det är här uppsatsens fokus ligger, hur 
grönskan kan användas och utvecklas även i den täta staden. I det sista avsnittet problematiseras 
grönområdet och det kommer fram hur den kan ses som en belastning för staden.
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Alexander Ståhles avhandling Mer park i tätare stad: 
teoretiska och empirisk undersökningar av stadsplane-
ringens mått på friytetillgång behandlar den problem-
atik som detta arbete har för syfte att undersöka och 
Ståhle har den uppfattningen att en stad ska vara tät 
och samtidigt kan vara grön (2005). Ståhles metoder 
har ifrågasatts men hans text kommer att användas i 
detta arbete på grund av att dess innehåll är relevant 
och presenteras på ett objektivt och vetenskapligt 
sätt.

Annat material som har använts är noga utvalt för 
att kunna täcka så mycket som möjligt av kunskaps-
behovet för denna uppsats. Alla texter har som krav 
att vara vetenskapligt korrekta genom att använda 
referenssystem och vara aktuella för att kunna ligga 
som grund när frågeställningarna ska besvaras. 

Boverkets rapporter Gröna områden i planeringen 
och Bostadsnära grönområden – inspiration och väg-
ledning beskriver hur grönområden behandlas och 
kan behandlas i planeringen (1999, 2007). En viss 
försiktighet har vidtagits då information har tagits 
från dessa skrifter och det är endast i de situationer 
som Boverket  kunnat understödja sin text som de 
använts. Verkets rekommendationer har inte tagits 
med då dessa lämnas utan vetenskapliga referenser.

Forskningsrapporten Hållbara städer – med fokus på 
transporter, boende och grönområden är en översikt 
över aktuell forskning kring den hållbara staden och 
bland annat hur den behöver grönområden (2011). 
Den har legat till grund för kunskapsunderlaget i 
denna uppsats och rapporten har använts då den 
innehåller aktuellt material baserat på vetenskaplig 
grund. Dess innehåll kan dock i viss mån ifrågasättas 
då den är gjord med politiska grunder och innehållet 
kan vara vinklat för att passa den politiska agendan. 
På grund av kandidatarbetets tidsram så har rappor-
ten använts då det hade varit allt för tidskrävande att 
istället vända sig till källorna direkt.

Den litteratur som har använts för att problem-
atisera stadens grönområden är i huvudsak Jane 
Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv och förfall 
(2005). Detta är inget klassiskt akademiskt arbete 
utan snarare en mer journalistisk skrift, men har fått 
stort akademiskt inflytande. Hennes tankar tar sin 
utgångspunkt i 50- och 60-talets USA, vilket kan 
ifrågasätta relevansen av att använda hennes skrift 
i ett arbete om svensk stadsbyggnad på 2000-talet. 
Den svenska översättning från 2004, med förord av 
urbansociologen Mats Franzén, tyder dock på att den 
fortfarande påverkar stadsbyggnadsdebatten och hen-
nes tankar har använts för att få förståelse över hur 
parken kan fungera.

Material
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Stadsutvecklingen har under efterkrigstiden domine-
rats av transporternas expansion och det framväxande 
transportberoendet har lett till en allt mer utspridd 
stad. Genom bilismen har rörelsefriheten ökat och 
staden har blivit funktionsuppdelad och mer ytkrä-
vande. Ju mer trafiken har fått dominera desto mer 
rumsligt dominerande har trafikanläggningarna fått 
vara (Lundgren Alm, 2001). Den utspridning som 
har skett beror till stor del på en fokusering på infra-
struktur som byggs ut för de ökande transporterna. 
Denna utveckling av staden kallas också för urban 
sprawl och har visat sig leda till ökat bilberoende och 
segregation (Ståhle, 2005). Bilismen och de sociala 
ojämnlikheterna är urbanitetens största problem och 
det har visat sig finnas ett direkt sammanhang mellan 
trafik och täthet (Lundgren Alm, 2001).

Som en reaktion mot stadens utbredning har förtät-
ning av staden uppkommit som ett planeringsideal. 
Exploateringen sker där bebyggelse redan finns så 
att befintlig infrastruktur och service kan utnyttjas 
och det är istället de bostadsnära friytorna som tas i 
anspråk när staden behöver växa (Ståhle, 2005). En 
tätare stad kan nyttja sina försörjningssystem på ett 
effektivare sätt och underlaget för kollektiva lös-
ningar blir större. Samtidigt så undviks att områden 
av orörd natur behöver tas i anspråk för att staden 
ska växa och en stadsutbredning undviks till fördel 
för den kompakta staden. Fördelarna med en tät stad 
är bland annat ökat underlag för bostadsnära service, 
att kunna hålla det urbana sammanhanget intakt, 
förhindra störningar av naturen utanför staden, 
motverka en ökad bilism, skapa bättre tillgänglighet 
till offentliga byggnader och stoppa den rumsliga 
segregeringen av befolkningsgrupper (Hållbara städer 
– med fokus på transporter, boende och grönområden, 
2011; Lundgren Alm, 2001). Det finns ett starkt 
samband mellan befolkningstäthet och antal butiker, 

restauranger och kulturutbud (Ståhle, 2005). 
Dagens stadsbyggnadsideal är en funktionsblandad 
och kompakt kvartersstad med ett rikt stadsliv och 
för att kunna frambringa denna stadsmiljö förtätas 
staden (Olsson, 1998). Den täta staden har blivit en 
strategi för en hållbar utveckling och förhoppningen 
är att den ska minska energikonsumtionen och den 
negativa miljöpåverkan (Lundgren Alm, 2001).

Men den täta staden har också flera nackdelar. När 
staden blir för tät och förorenad så kan detta leda 
till segregation då de resurssvaga är de som kommer 
att trängas ihop i de förorenade områdena och de 
som har råd flyttar därifrån. Det finns också risk att 
stadens kollektiva lösningar blir överbelastade och att 
de publika miljöerna blir för få och slitaget för hårt 
(Ståhle, 2005). Det finns en risk med den täta staden 
och att denna kan komma att utarma staden.

Förtätning behöver dock inte ta oexploaterad mark 
i anspråk utan kan innebära att redan existerande 
dåligt utnyttjande verksamheter eller lokaler kan 
utnyttjas bättre och mer effektivt (Lundgren Alm, 
2001).

Stadsutveckling genom förtätning och stads-
utbredning sker ofta parallellt i staden och påverkar 
grönstrukturen på olika sätt. Genom en utbredning 
av staden tas orörda naturområden i anspråk vilket 
påverkar människans användning av dessa och kan 
bryta kontakten mellan omlandet och stadens grön-
struktur. Det är däremot den bostadsnära naturen 
som riskerar att bli exploaterad vid en förtätning 
(Ståhle, 2005). Oavsett hur staden utvecklas så 
kommer den att påverka grönstrukturen och bidra 
till några av världens största utrotningar av djur- och 
växtarter (Colding, 2007).

En tätare stad

Den täta staden blev en reaktion mot efterkrigstidens stadsutbredning och genom detta planeringsideal finns förhopp-
ningen om en mer hållbar utveckling. För att få en bakgrund till konflikten mellan urbant och grönt ska det i följande 
del kort gås igenom fördelar och nackdelar med den täta staden.
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Grönskans betydelse för staden och dess invånare

återhämtning är få under vardagens hets och platser 
som dessa måste finnas nära till hands (Berg, 1993). 

För att människan ska kunna hitta sin kreativitet 
och lust för livet så krävs det att staden kan erbjuda 
stimulerande och inspirerande miljöer. Det krävs ett 
varierat stadslandskap där alla invånare kan få hitta 
sin plats och sina miljöer. I detta landskap spelar 
grönområdet en viktig roll som social och kulturell 
plats (Boverket, 2007). Människan utvecklar sina 
sociala förmågor genom naturen då den är stimule-
rande och skapar en känsla av tillhörighet utan ett 
krav på mänsklig kontakt. Naturen påverkar också 
vårt känsloliv och vår förmåga att utvecklas som 
människa (Olsson, 1998). 

Det har visat sig att de flesta vill vistas i ett rofyllt och 
naturligt grönområde där de kan uppleva grönskan. 
Det är dessa miljöer som är mest inspirerande. En 
daglig vistelse utomhus i gröna områden leder till ett 
flertal positiva hälsoeffekter och det räcker med att ha 
utsikt över det gröna för att känna sig mindre stres-
sad och sova bättre (Olsson, 1998). Det är den regel-
bundna utevistelsen som är viktig för oss. Vi behöver 
komma ut för fysisk aktivitet och för att dagsljuset 
är livsnödvändigt för oss. Vistelse utomhus i naturen 
håller oss friska och utan den blir vi trötta, lätt-
irriterade och får en sämre hälsa (Olsson, 1998). 
Mycket sittplatser i och kring grönområden främjar 
njutning och avslappning i dessa samtidigt som det 
underlättar för äldre eller andra grupper med rörelse-
nedsättning att komma ut och kunna ta sig fram 
längs de längre grönstråken (Read & Fernandez, 
2010). Grönområdet påverkar vår hälsa positivt både 
direkt genom vårt välbefinnande av grönskan och 
indirekt genom att den lockar oss till utevistelse och 
fysisk aktivitet.

Grönområdet är också viktig som mötesplats för sta-
dens människor. Här kan med fördel sociala aktivite-
ter äga rum och aktiviteter som är förknippade med 
stadens centrala torg kan likaväl äga rum i parkens 
gröna miljöer. En allt för vanlig tendens hos många 

Som beskrevs i förra avsnittet har stadsförtätningen 
på senare tid blivit en viktig strategi för ett hållbart 
samhälle och en bättre miljö. Men samtidigt så hotar 
den allt tätare staden de urbana grönområdena, vilka 
är viktiga för staden och dess invånare (Ståhle, 2005). 
Grönstrukturen har en mångfunktionell betydelse 
för staden och avsaknad av denna kan komma att få 
negativa konsekvenser. Grönstrukturen ger staden 
många mervärden och är en nödvändig del av denna 
(Lundgren Alm, 2001).

Människan är ämnad för att leva i en naturmiljö där 
hennes naturupplevelser är en förutsättning för ett 
hälsosamt liv (Lundgren Alm, 2001). Staden, som 
idag de flesta av oss bor i, bidrar med för många 
sinnesintryck och kräver för mycket koncentration. 
Detta medför att hjärnan överansträngs och bidrar 
till att vi alltför snabbt tappar energi och riskerar att 
bli utbrända (Olsson, 1998). Att kunna få vistas i 
gröna miljöer har dokumenterat positiva effekter på 
människan och de som upplever grönska varje dag 
är bevisat mindre stressade än de som upplever brist 
på den. Grönskan har därför en stor betydelse för de 
som lever i staden då livet här ofta upplevs stressande 
(Ståhle, 2005). 

Naturen kan ses som ett levande klassrum. Här finns 
möjlighet för lärande både för barn och för hela sta-
den. Barns utomhusaktivitet beror på utformningen 
av den miljö som de vistas i. Om denna miljö är 
utformad för att gynna fysisk aktivitet kommer detta 
att påverka barnens hälsa och deras koncentrations-
förmåga positivt (Boverket, 1999; Olsson, 1998). Vi 
är genom evolutionen anpassade till ett liv i naturen 
med fysisk aktivitet och utan denna så hämmas vår 
utveckling. Dagens samhälle med alla hårdgjorda 
ytor och mycket stillasittande fråntar oss denna 
kontakt med naturen och sliter på våra kroppar, 
vilket ger oss problem. Vardagslivet innebär också 
ofta en varaktig förhöjd stressnivå som påverkar vår 
hälsa negativt. Denna stress måste vi kunna komma 
bort ifrån och stadens miljöer måste kunna bidra till 
plats för avkoppling. De tillfällen som ges för vila och 

I denna del av forskningsöversikten ska grönskans betydelse för staden, dess tekniska system och för alla de som bor och 
livnär sig i staden lyftas fram. För stadens invånare kan grönskan vara helt avgörande för ett hälsosamt liv och det 
handlar inte bara om människans välbefinnande utan också om överlevnad för alla de andra arter som bor sida vid 
sida med oss i staden.
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Dagens städer påverkas mycket av de trafiksystem 
som upptar stora ytor och det är inte bara avgaserna 
och en dålig luftkvalitet som påverkar människans 
levnadsmiljö utan också bullret. Vid buller så har det 
gröna inte någon direkt dämpande effekt men att 
avskärma och dölja källan till bullret är en viktig 
psykologisk faktor för upplevelsen av bullret (Bucht 
& Persson, 1994). I denna stora djungel av trafikap-
parater så fungerar stadens grönområden som effek-
tiva kommunikationsstråk för de som vill uppleva 
något annat än hårdgjorda ytor och trafik. Dessa 
bildar kopplingar mellan urbana områden och natur-
marken utanför staden (Elmqvist, 2004). 

Dagvattenhanteringen är ett område där grönstruk-
turen kan utnyttjas betydligt mer än idag då våra 
avloppsnät är kombinerade med dagvattenledningar. 
Detta skapar stora problem för våra reningsverk vid 
kraftiga regn och får som konsekvens att föroreningar 
läcker ut i vattendragen. Grönytor kan här använ-
das för att fördröja dagvatten genom att möjliggöra 
infiltration (Bucht & Persson, 1994). Vid för mycket 
hårdgjorda ytor kan inte vattnet infiltreras utan 
rinner direkt ner i vattendragen. Detta är inte bara 
ett problem som skapar mindre grundvatten utan 
genom den infiltrering som grönytan kan bidra med 
så renas också dagvattnet från föroreningar som 
annars rinner rakt ut. Dagvattenhanteringen kan 
med fördel ske lokalt genom infiltrering av grönytor 
och kan också nyttjas som något positivt för rekrea-
tion och biologisk mångfald (Hållbara städer – med 
fokus på transporter, boende och grönområden, 2011; 
Boverket, 1999). 

När det handlar om grönstrukturens fortsatta 
naturliga utveckling så är pollen- och fröspridningen 
mellan olika grönytor viktig. För att få en fungerande 
pollen- och fröspridning i staden så krävs det att 
grönstrukturen är sammanhängande. Det finns inga 
administrativa gränser som kan styra grönstrukturens 
ekologiska betydelse och ofta inte heller dess andra 
värden utan det är bara bristen på den som hindrar 
dess användning (Bucht & Persson, 1994). 

planerare är att de undervärderar parkens potential 
som mötesplats och anser att torget är innerstadens 
fulländade forum (Ståhle, 2005). Genom att de 
sociala aktiviteterna sker i parken får även dess hälso-
effekt komma till rätta.

Växtlighetens effekter på stadens lokala klimat är 
väldokumenterad och en väl fungerande grönstruktur 
bidrar till såväl en bättre folkhälsa som en frodande 
biologisk mångfald. Genom grönskans temperatur-
reglerande egenskaper så kan temperaturen i staden 
sänkas och så kallade värmeöar undvikas som bildas 
i allt för täta stadsstrukturer med mycket mörka 
hårdgjorda ytor (Hållbara städer – med fokus på 
transporter, boende och grönområden, 2011). Grön-
skan påverkar också stadens luftkvalitet positivt. Det 
gröna har en livsviktig funktion för livet på jorden 
genom fotosyntesen och utan denna så hade inget 
liv på vår jord kunnat existera. Extra viktig blir detta 
i staden där det på grund av utsläpp från industrier 
och fordon finns en förhöjd halt koldioxid. Även om 
stadens grönområden inte direkt kan ta hand om alla 
föroreningar så kan en sammanhängande grönstruk-
tur skapa luftströmmar som transporterar bort den 
varma och förorenade luften och sprider ut denna 
samtidigt som ren luft kommer in i staden från de 
sammanhängande naturområdena (Bucht & Persson, 
1994). Dessa så kallade ventilationskorridorer kan 
avsevärt förbättra luftkvaliteten. Men en viss del av 
koldioxiden kan av växtligheten förvandlas direkt till 
syre och växtligheten förbättrar också luften genom 
att den kan binda en del av de stoftpartiklar som är 
farliga för människan. Att luftfuktigheten hålls på 
en jämn nivå är också något som regleras av vegeta-
tionen. Många av dessa funktioner är bara av vikt då 
stadens miljö annars har svårt att skapa luftströmmar 
men grönskan kan även komma till nytta på platser 
med hårda vindar genom att fungera som vinddäm-
pare och motverka turbulens som annars kan uppstå 
på trånga ytor (Berg, 1993). Träden är också effek-
tiva solreglerare och skapar behagligt klimat. Det är 
under träden som sommaren behagligaste skugga kan 
upplevas och det är genom lövträdets grenverk som 
solen lyser på vintern (Read, & Fernandez, 2010).
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Det är i gränszonen som den biologiska mångfalden 
är som störst, i övergångarna mellan olika ekosystem 
(Bucht & Persson, 1994). Det är även till gräns-
zonerna som människan söker sig. Där det finns 
olika världar som möts och där olika mänskliga 
erfarenheter kan beblandas (Berg, 1993).

En stads möjlighet till att kunna erbjuda urbana 
odlingar medverkar positivt till den biologiska mång-
falden och en biologisk mångfald krävs många gånger 
för en lyckad odling. Insekterna är en nödvändig 
del då dessa sprider pollen och befruktar träd och 
växter om de har möjlighet att röra sig mellan grön-
ytorna. Insekterna lockar i sin tur andra arter som 
lever av dessa. Den urbana odlingen kan bidra till 
en hållbarare stad genom att skapa lokala kretslopp 
där avfallet tas omhand och produkterna konsu-
meras på plats (Colding, 2007). Även ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv så är den urbana odlingen ett 
positivt tillskott. En gemensam och urban odling har 
visat sig höja kvaliteten för de boende. Känslan av 
platstillhörighet ökar och nya möjligheter för möten 
uppstår. Odlingarna kan bidra till en större integra-
tion i samhället för de boende och skänker dem även 
en känsla av att göra något betydelsefullt (Hållbara 
städer – med fokus på transporter, boende och grönom-
råden, 2011; Olsson, 1998).

Ett grönt tak ersätter inte de funktioner som tas i 
anspråk av byggnaden men kan ändå ses som ett bra 
komplement och kan ingå i stadens gröna miljöer. 
De gröna taken har både sociala, biologiska och eko-
logiska kvaliteter. Taken som annars är en outnyttjad 
resurs tas på detta sätt tillvara för att påverka lokal-
klimatet positivt och för att skapa ekologisk och 
biologisk nytta. De kan bidra till den biologiska 
mångfalden, fördröja avrinningen, ta upp förore-
ningar, förbättra lokalklimatet och ett mänskligt väl-
mående som skapas genom känslan av en grön stad 
(Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och 
grönområden, 2011).

När de gröna områdena ingår i en väl sammanhäng-
ande grönstruktur så bidrar dessa till en biologisk 
mångfald i staden och är viktiga för fortlevnaden av 
stadens många arter. Det har också visat sig att 
människan trivs bra i miljöer med en biologisk 
mångfald (Hållbara städer – med fokus på transpor-
ter, boende och grönområden, 2011; Boverket, 1999). 
Den sammanhängande grönstrukturen bidrar till en 
varierad karaktär av biotoper som kan komplettera 
varandra. En art måste ha tillgång till olika bioto-
per för olika behov och vid olika stadier under dess 
livstid. Det är därför viktigt att staden kan erbjuda 
grönområden med varierad utformning för att 
stimulera mångfald och att dessa kan nås av arterna 
(Colding, 2007). Denna mosaik av olika biotoper är 
troligtvis den viktigaste faktorn för en mångfald av 
arter om den får vara en sammanhängande helhet. 
Det är denna helhet där grönområdena har stöd av 
varandra som bidrar till dess motståndskraft och utan 
mångfalden i stadens ekosystem så finns risken för 
att många av dess fördelar går om intet (Colding, 
2007). Även om också storleken har betydelse så har 
det visat sig att förhållandevis stora grönområden 
har förlorat 25 % av sin artrikedom om de har varit 
isolerade i staden (Elmqvist, 2004). Ett rikt växt- och 
djurliv och en stor variation mellan biotoper är det 
som ger en biologisk mångfald vilket är viktigt för 
att ge människan i staden rikare vardagsupplevelser. 
Den biologiska mångfalden kan ses som en grund-
förutsättning och som en tydlig indikator för en väl 
fungerande grönstruktur. Staden påverkar grön-
strukturen och möjligheten till en biologisk mångfald 
på flera sätt. En sammanhängande grönstruktur 
gynnar en sådan men de förutsättningarna kan 
snabbt förändras då grönområden exploateras. 
Stadens många föroreningar påverkar de flesta arter 
på ett negativt sätt och även människans slitage 
skapar störningar för de naturliga systemen (Bucht & 
Persson, 1994). 
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Att anlägga grönområden har ofta visat sig vara 
samhällsekonomiskt effektivt då de påverkar 
människors hälsa positivt, kan hjälpa till att locka 
turister genom marknadsföring om en grön stad 
(Hållbara städer – med fokus på transporter, boende 
och grönområden, 2011) och höjer värdet på den 
omkringliggande bebyggelsen (Ståhle, 2005). Det 
kan också hjälpa försäljningen för dem som har sina 
verksamheter kring grönområdet då de lockar folk 
från staden att vistas där. På detta sätt kan även de 
boende vidga sitt sociala kontaktnät (Read & 
Fernandez, 2010). Detta borde gynna en väl utbyggd 
grönstruktur men dessa effekter är dock svåra att 
värdera och ligger långt fram i tiden vilket gör att 
de många gånger inte tas med i beräkningar, vilket 
gynnar en högre exploatering av bostäder eller kontor 
som på ett tydligare och snabbare sätt kan ge vinning 
(Ståhle, 2005).

Fokus för stadens landskapsplanering ligger mycket 
på de estetiska värdena och kanske glöms både de 
ekologiska och sociala bort (Colding, 2007). Men 
det är viktigt att veta att grönskan kan användas 
som ett element i stadsgestaltningen samtidigt som 
det kan bistå med ekosystemtjänster. Grönskan kan 
sammanbinda olika funktioner i en helhet och kan 
användas för att länka ihop ett sargat stadslandskap 
och en upplöst stad. Det är grönstrukturens variation 
som gör den till ett kraftfullt verktyg för att samman-
koppla områden eller delar i ett område som annars 
inte har något gemensamt (Lundgren Alm, 2001). 

Många ser det som en stor fördel att bo nära områ-
den med stor biologisk mångfald och ett stort utbud 
av ekosystemtjänster. Det finns mycket att tjäna på 
att bygga ut och utveckla staden tillsammans med 
en bra fungerande grönstruktur så att ekosystem-
tjänsterna kan säkras (Colding, 2007). Men många 
av grönområdets värden är dåligt undersökta och får 
liten plats i planeringen men en sak är säker och det 
är att grönstrukturens förmåga att förbättra klimatet 
beror på hur välutbyggt det är, och således skapar fler 
träd en bättre livsmiljö (Bucht & Persson, 1994). 
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Grönstrukturen i den täta staden

Staden är viktig för människan och erbjuder henne 
en rik mångfald av sociala sammanhang och kultur. 
De flesta av oss bor också i städer och det är här vi 
tillbringar huvuddelen av vår lediga tid (Berg, 1993; 
Lundgren Alm, 2001). Det är därför helt vitalt för 
oss att ha tillgång till grönområden i staden i vetskap 
om hur viktiga dessa är för vår hälsa och välbefin-
nande.

Stadsmänniskans brist på tid gör att det framförallt 
är i staden hon kan finna tiden för naturupplevelser 
och det urbana grönområdet har till och med blivit 
viktigare än friluftsområdet, som besöks allt mindre. 
Därför ställs det också höga krav på stadens utemil-
jöer och att dessa tål att användas (Bucht & Persson, 
1994). Att ha en bostad i en stad med rik grönska 
kan dämpa behovet av att ha ytterligare en bostad 
ute i naturlandskapet (Lundgren Alm, 2001). För 
om stadens miljöer saknar grönskan så skaffar de som 
har råd ytterligare en bostad nära naturen vilket leder 
till en segregerad stad och till ett ökat bilberoende, 
då detta sätt att leva missgynnar kollektiva lösningar. 
Det gröna kan få staden att kännas levande och 
skapar platser där storstadsmänniskan kan slappna av 
och komma undan från den annars gråa och hårda 
innerstaden och allt fler människor flyttar in till 
staden och behöver denna tillgång till det gröna 
(Ståhle, 2005). 

För att alla de som flyttar in till staden ska få plats 
så måste den utvecklas och expandera. Genom en 
förtätning av staden undviks att områden av orörd 
natur behöver tas i anspråk för att staden ska växa. 
De obebyggda ytor som istället tas i anspråk har ofta 
visat sig vara gröna. Då varje enskild exploatering 
ofta är till för att tillgodose ett angeläget behov 
värderas detta därför högre än ytan som exploateras. 
Men det som inte är överblickbart vid det enskilda 
projektet är när fler ytor blir exploaterade runtom i 
staden och detta kan få stora konsekvenser för gröns-
trukturen. Den fragmenteras och alla dess ekosystem-
tjänster, som till stor del är beroende av en samman-
hängande grönstruktur, blir underminerade (Bucht 

& Persson, 1994). Statistik från SCB visar tydligt att 
grönområdena i våra städer har minskat stadigt sen 
1970 och det finns ingen tendens att detta avtar. Det 
finns ingen information om kvalitén på dessa men 
även de ”dåliga” grönytorna kan vara nödvändiga 
för helheten (Boverket, 2007). Dessutom kan dessa 
grönytor alltid omvandlas till attraktiva och levande 
natur-miljöer, vilket är omöjligt när de är exploate-
rade.

Ju högre bebyggelsetäthet desto större efterfrågan 
finns det på grönytor men med större täthet finns ett 
lägre utbud. Det finns alltså en paradox här mellan 
förtätning av staden och stadens tillgång till grönska. 
En utveckling av staden måste därför säkerställa att 
det finns tillräckligt med grönytor för de boende att 
vistas på så att den fortsatt kan erbjuda attraktiva 
utomhusmiljöer. Att integrera grönstrukturen med 
staden har visat sig vara en viktig del och detta har 
visat sig ha många positiva effekter (Read & 
Fernandez, 2010). För ett fokus på kvantitet leder 
till stora grönområden som tar upp mycket areal 
och ökar avstånden i staden. Detta bidrar till en ut-
glesning av staden med ökad bilism och segregation 
som följd (Lundgren Alm, 2001; Jacobs, 2005). En 
utglesning av staden har också visat sig vara ett hot 
mot stadens gröna kilar. Dessa är viktiga för att få 
en sammanhängande grönstruktur som hänger ihop 
med naturmarken runt staden (Hållbara städer – med 
fokus på transporter, boende och grönområden, 2011). 

Det går att hantera konflikten mellan grönt och tätt 
genom att bland annat utnyttja befintliga byggnader 
och outnyttjade hårdgjorda ytor bättre. På detta sätt 
så undviks att grönområden exploateras överhuvud-
taget men det är inte alltid staden har tillgång till 
dessa möjligheter och brist på grönska kan redan råda 
i stadsmiljön. Då är det viktigt att försöka integrera 
och göra grönstrukturen till en del av staden. Bygg-
nader kan designas som en del av grönstrukturen och 
de gröna ytorna blir till länkar i trafik- och vatten-
system och får dubbel användning (Lundgren Alm, 
2001). En tät stad kan upplevas grön om de ytor som 

Att grönskan har en stor betydelse för människan och att den täta staden har blivit en strategi för en hållbar utveckling 
har redan beskrivits i denna uppsats. Men kärnan i denna text handlar om hur människan ska kunna uppleva folk-
livet i den täta staden och samtidigt ha tillgång till gröna miljöer. Det är denna problematik som följande textavsnitt 
behandlar. 
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Om ett område är promenadvänligt så stimulerar 
detta till fysisk aktivitet och rörelse till fots vilket 
leder till ökade sociala aktiviteter och mindre bil-
beroende. Promenadvänligt betyder att området är 
attraktivt att röra sig i då det finns få barriärer och de 
som finns är lätta att korsa. Det innebär också närhet 
till målpunkter såsom offentliga platser och service. 
Om sträckan man rör sig längs är kantad av grönska 
så stimulerar detta ytterligare fysisk aktivitet, vilket 
visar på betydelsen av att kommunikationen integre-
ras och kombineras med grönstrukturen (Boverket, 
2007).

Tillgången på grönområden kan således ses som 
beroende av flertalet faktorer. Det är närheten till 
själva området, stadens struktur, om det finns några 
barriärer på vägen dit, hur väl integrerad den är i 
staden och dess karaktär och kvalitet (Ståhle, 2005; 
Bucht & Persson, 1994). Här finns inte storleken på 
grönområdet med som en faktor utan det är bara en 
indirekt faktor som spelar roll för hur många som 
kan rymmas i ett och samma grönområde. De boen-
de har hellre tillgång till grönområden med en mång-
fald och kvalitet. En stor betydelse för attraktiviteten 
är variationen och mängden av bruksvärden som kan 
upplevas. Det är därför som undersökningar har visat 
att det upplevs en större brist på attraktiva grön-
områden i gröna miljonprogram än i täta innerstäder 
(Ståhle, 2005). Så bara för att en stad har mycket 
grönska och natur så innebär inte det automatiskt en 
bättre bebyggd miljö. De boende måste också kunna 
komma i kontakt med grönska och kunna vistas i det 
på ett stimulerande sätt. De som har tillgång till ett 
bra naturområde utnyttjar ofta andra grönområden 
mer och desto attraktivare grönområdena upplevs 
ju större vana skapas för att vistas utomhus. Likaså 
tappar de som inte har denna tillgång kontakten 
med naturen (Olsson, 1998). Den natur som ligger 
närmast bostaden erbjuder för många de viktigaste 
gemensamhetskvaliteterna och det är här de till-
bringar sin mesta utomhusvistelse (Boverket, 2007). 
Forskning har också visat att användandet av parken 
minskar med avståndet till den (Ståhle, 2005). Det 
är det som gör grönområdet precis utanför dörren till 
ett av de viktigaste.

finns till förfogande utnyttjas på ett bra och koncen-
trerat sätt. Genom riklig växtlighet kan ögat få upp-
leva grönska och genom fasadväxter upplevs staden 
grönare trots få grönområden (Jacobs, 2005). 

Stadens struktur är väldigt viktig för hur grön den 
kan upplevas och tillsammans med detta hur väl 
integrerade de är. En stad kan vara grön med få 
grönytor om dessa planeras på rätt sätt. Grönområdet 
måste få vara tillgängligt för alla, både fysiskt och 
mentalt. Användningen av dem beror till stor del på 
hur lättåtkomligt grönområdet är från bostaden och 
att vägen dit är säker utan att allt för många barriärer 
behöver korsas (Ståhle, 2005). Det har till exempel 
visat sig att om mer än tre barriärer måste korsas så 
kommer vistelsen i parken att minska drastiskt (Read 
& Fernandez, 2010). Det är denna tillgänglighet som 
kan säkerställas genom en effektiv stadsstruktur och 
en väl integrerad grönstruktur. 

Grönområden som ligger rumsligt integrerade med 
stadens infrastruktur får ta stor del av den rörelse 
som dessa innehar. Stadens orienterbarhet är viktig 
för hur nära en park upplevs och det finns ett sam-
band mellan folks utevistelse och stadens struktur. 
Parkens besöksfrekvens ökar med andra ord om den 
är integrerad med de viktigaste gångstråken och om 
dessa är lättorienterade (Ståhle, 2005). Det är därför 
viktigt att grönområden ligger väl integrerade längs 
de utnyttjade stråken för att staden ska upplevas 
grön.

Stadens orienterbarhet beror på hur stadens väg- och 
cykelnät ser ut, dess struktur. Axiallinjen är en sikt-
linje som du kan gå längsmed och som ofta används 
för att mäta stadens orienterbarhet. Ju färre gånger 
du behöver byta riktning, beträda en ny axiallinje, 
på väg till grönområdet desto lättare är det att hitta 
dit och desto grönare kommer staden att upplevas. 
Denna forskningsmetod som kallas space syntax är 
något som Ståhle tar upp och beskriver i sin bok Mer 
park i tätare stad: teoretiska och empirisk undersökning-
ar av stadsplaneringens mått på friytetillgång och visar 
på att även en tät stad kan upplevas grön (2005). 
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positivt inslag istället för något obetydligt och över-
blivet (Jacobs, 2005). Om en park saknar ett aktivt 
omland så måste den kunna locka folk genom sin 
attraktivitet och erbjuda något unikt, den måste vara 
specialiserad. Den måste kunna erbjuda något som 
efterfrågas. Det kan med fördel vara att föra kultur in 
i staden och en väl utnyttjad park med en väl avvägd 
utformning kan vara en stor tillgång för sin stadsdel 
och höja värdet för många människor (Jacobs, 2005). 
Grönområden ska designas för alla, för olika aktivi-
teter och för olika krav på framkomlighet (Read & 
Fernandez, 2010).

Sociologen Ulla Jergeby har i boken Människans 
natur: det grönas betydelse för vårt välbefinnande tagit 
fram fyra viktiga funktioner för att göra utemiljöer 
attraktiva och möjliga att använda av alla (Olsson, 
1998). Grönområdet ska vara till för att se och upp-
leva. Vare sig man förflyttar sig eller vistas på en plats 
är alltid våra sinnen öppna för upplevelser och syn-
intryck. Här kan naturmiljön bistå med viktiga in-
tryck och många väljer väg för att just få uppleva 
naturen. I grönområdet ska det vara möjligt att 
kunna förena nytta med nöje. Människan vill ofta 
känna att de gör nytta, även på fritiden, för att kunna 
må bra med sig själva. Om detta arbete får ske på 
en gemensam plats så skapas sociala kontakter och 
upplevelsevärdet för andra höjs ytterligare när om-
rådet får mänsklig aktivitet. Tryggheten är en viktig 
del för att grönområdet ska kännas tillgängligt för 
alla. Känslan av otrygghet visar sig ofta i förhållande 
till andra människor. Tomma platser upplevs mer 
hotfulla och undviks ofta. Platser och stråk som istäl-
let används kontinuerligt under dygnet och är under 
uppsikt av närboende blir trygga. En sista viktig sak 
är att kunna vara nära men inte tillsammans. 
Önskan om en avskildhet finns hos många som 
besöker offentliga platser samtidigt som önskan om 
gemenskap finns. Det måste finnas förutsättningar 
för en mångfald av både människor och aktivite-
ter liksom en avskildhet för de som bara vill iaktta. 
Många olika grupper av människor ska kunna vistas 
utan att stänga ute varandra (Olsson, 1998).

Däremot så är storleken på en sammanhängande 
grönstruktur direkt proportionell mot hur stor bio-
logisk mångfald som kan frodas. Med stadens be-
gränsade yta är det därför viktigt att grönstrukturen 
får sitta ihop och att det ges utrymme för lite större 
naturområden i stadens närhet (Colding, 2007). 
Utöver storleken så är det viktigt att det finns skif-
tande livsmiljöer. Genom att ha sammanhängande 
grönområden och naturmark med skiftande karaktär 
kan en ökad biologisk mångfald i staden uppnås. Ett 
sätt att uppnå detta är genom att lägga grönområden 
i anslutning till villaområden med trädgårdar och 
naturmark utan att asfalterade eller förorenade 
områden får bryta av och skapa isolerade områden. 
Genom att koncentrera grönskan inom staden ges en 
art tillgång till varierade livsmiljöer och dess överlev-
nad och motståndskraft ökar (Colding, 2007). En 
biologisk mångfald ökar också människans upple-
velse av den.

Det finns några faktorer som är viktiga för en lyckad 
park utöver var de ligger i staden eller hur omgiv-
ningen ser ut. En parks variation i miljön är viktig 
för att locka olika grupper vid olika tidpunkter och 
erbjuda varierade aktiviteter vid olika tillfällen. Det 
är viktigt att vara medveten om att de viktigaste 
elementen för att skapa en varierad utformning 
är de som finns i ögonhöjd för besökaren. Det är 
också bra om det finns en tydlig centrumbildning 
där besökaren kan stanna upp och uppleva parkens 
klimax. Att parken förses med bra solförhållanden är 
en förutsättning för dess välgång. Skuggan som kan 
ges en varm sommardag ska komma från växtligheten 
och inte en byggnad. Byggnaderna runt parken har 
istället sin funktion av att rama in parken och ge den 
en fast form som är lätt att urskilja i stadslandskapet. 
Parken blir en viktig händelse i stadsbilden och ett 

0 meter 50 meter 100 meter 500 meter

0 % -5 % -18 % -56 %

Avstånd

Förändring

Tisdag 24/4

07:00

Dag

Tid (30 minuter)

Temperatur

Väder

Aktiviteter

Rörelse i parken 
(andel av total)

12:00 17:00 07:30 12:30 17:30 09:00 14:00 20:00

Fredag 27/4 Söndag 29/4

5°C 10°C 14°C 6°C 11°C 16°C 8°C 15°C

Sol och klart Sol och klart Sol och klart Sol och klart Sol och klartVäxlande 
monlighet

Växlande 
monlighet

Växlande 
monlighet

15°C

Sol och klart

6 % 4 % 3 % 13 % 8 % 10 %3 % 4 % 6 %

4 med hund i 
parken

2 med hund, 1 
barn i gunga

1 med hund i 
parken

1 med hund i 
parken

1 med hund, 2 
barn i gunga

1 med hund, 1 
barn i gunga, ca 
10 som grillar

3 med hund, 3 
barn i gunga 1 barn i gunga

Diagram 1. Avstånd och användning.
Hur användningen av parken beror på avståndet (Ståhle, 2005).
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Men det finns en stor risk med att integrera bebyg-
gelsen med det gröna i staden. Gränserna mellan det 
privata och det offentliga kan vara svårt att urskilja 
och otydliga gränser kan skapa förvirring och kon-
flikter vilket leder till dåligt utnyttjade rum och ing-
emansland. Jan Gehl förespråkar att gränserna görs 
tydliga men de ska samtidigt inte vara fysiska hinder 
(Ståhle, 2005). Urbanteoretikern Bosse Bergman 
menar å andra sidan att det är en fördel om det 
privata direkt får övergå i det offentliga. Detta 
gynnar de boende och skapar sociala kontakter 
(Ståhle, 2005).

Stadsgrönska måste kunna behandlas som ett stads-
byggnadselement integrerat i de övriga elementen 
som bygger upp staden (Lundgren Alm, 2001).  
Grönskan har många positiva effekter på människan 
men också för bebyggelsen. Det kan skapa en identi-
tet åt områden och något att var stolt över (Read & 
Fernandez, 2010) samtidigt som det höjer bostads-
priserna där närhet till attraktiv grönska finns (Ståhle, 
2005).

Flera funktioner som en park kan erbjuda eller ge 
plats åt kan med fördel kombineras med verksamhe-
ter som har integrerats med parken (Jacobs, 2005). 
En restaurang kan till exempel ha sina sittplatser i 
ett närliggande grönområde eller en cykeluthyrning 
kan ligga längs med ett cykelstråk. En blandstad är 
inte bara en stad där boende och verksamheter är 
integrerade utan också där grönska och bebyggelse är 
integrerade (Lundgren Alm, 2001). Bebyggelsen och 
grönskan är väsentliga delar i samma helhet. Det är 
viktigt att tänka på hur grönstrukturens funktioner 
tas i anspråk vid nyexploatering och att integrera den 
i stadsplaneringen. För att samordna grönstruktur-
planeringen med stadsplaneringen måste grön-
strukturen kunna integreras med stadens funktioner 
istället för att fokusera på areal. Det mest relevanta 
vad gäller grönstrukturen är var dess kvaliteter ska 
placeras i staden. Distribution och lokalisering är 
viktigare än både kvantitet och kvalitet (Lundgren 
Alm, 2001).
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Men det är svårt för kommunerna att upprätthålla 
skötseln då allt mindre resurser finns till förfogande 
för dessa ändamål (Boverket, 2007). Gröna områden 
har alltmer kommit att betraktas som ett hinder för 
exploateringen och stadens utveckling (Lundgren 
Alm, E., 2001). Då allt fler privata intressen alstras 
till staden och marken blir privatiserad så blir det 
svårt för kommunen att bedriva en övergripande 
grönplanering (Boverket, 2007).

Stadens grönområden ägs och förvaltas av fler och 
fler olika upphovsmän (Elmqvist, 2004). Detta 
skapar problem när en samordning måste ske och 
det finns flera olika ambitioner och mål med beva-
randet och skötseln. Därför är det viktigt att gemen-
samma och långsiktiga mål som kan se bortom de 
administrativa gränserna för hur grönstrukturen ska 
utvecklas kan upprättas, och att det finns en balans i 
staden mellan bevarande och utveckling av det gröna. 
Denna plan måste kunna följas av alla inblandande 
och få vara flexibel så att den kan ändras och anpassa 
sig efter det som är viktigast för utvecklandet av 
grönstrukturen just för tillfället (Elmqvist, 2004). 
Det finns få drivkrafter för att bedriva en förvaltning 
av stadens gröna och det finns liten erfarenhet för 
hur de ska skötas på bästa sätt (Elmqvist, 2004). För 
att grönstrukturen ska utvecklas positivt i framtiden, 
när alltfler intressen finns i staden, så behöver staden 
en gemensam förvaltning som ser till att även den 
oskyddade naturen med sina ekosystemtjänster kom-
mer att få en betydande roll. Annars finns risken att 
den täta staden kommer utarma dess grönstruktur 
(Elmqvist, 2004).

För att få bukt med de dyra kostnaderna för un-
derhåll och förvaltning så finns möjligheten till att 
integrera de boende i skötseln av området (Colding, 
2007). Kostnaderna kan också vägas upp av de 
tomter som kan säljas till ett högre pris på grund 
av sitt läge nära grönområdet (Read & Fernandez, 
2010). 

Här är det framförallt Jane Jacobs teorier om stadens 
parker som beskrivs i hennes bok Den amerikanska 
storstadens liv och förfall som har använts (2005). 
Boken som används här är en svensk översättning av 
Jane Jacobs bok The Death and Life of Great Ameri-
can Cities från 1961. Denna vänder sig kritiskt till 
hur parken används alltför friskostigt av planeraren 
som en lösning på stadens problem. Få parker lyckas 
enligt Jane Jacobs att bli framgångsrika och något 
positiva för sitt område. Planeraren ser allt för 
positivt på grönområdets användning och att planera 
in mer grönt i staden betyder inte att staden blir 
attraktivare. Jane Jacobs visar på flera exempel som 
tvärtom talar direkt emot detta (Jacobs, 2005). Enligt 
henne så är det omgivningen som skapar en attraktiv 
park genom folklivet den erbjuder och som parken 
kan absorbera. Om den omgivande bebyggelsen är 
monoton och bara är befolkad vissa tider på dygnet 
eller inte alls så skapar detta även parkens öde och 
kan leda till sociala problem för hela stadsdelar 
(Jacobs, 2005). Impopulära parker blir ofta ett be-
kymmer för staden. De är ett slöseri med utrymme 
och bidrar till direkt negativa effekter för staden. 
Utan aktivitet upplevs parken ofta otrygg och kan 
bidra till att hela områden känns och blir farliga. 
Detta leder till att folk undviker parken och området 
och det blir ännu mer avfolkat vilket kan leda till 
vandalisering och kriminalitet (Jacobs, 2005). De 
större parkerna som är tänkta för ett stadsliv och med 
utrymme för människor måste ligga nära aktiva och 
olikartade funktioner. Annars kommer denna park 
bli oanvänd och ur social synpunkt helt betydelselös. 
Det är alltså inte bara parken i sig som måste vara 
lyckad. Stadsparken kan i sig nämligen aldrig skapa 
en mångfald (Jacobs, 2005).

All obebyggd mark kostar också pengar för staden, 
vilket planeraren bör vara medveten om. Denna bör 
utnyttjas på bästa sätt och det gäller även grön-
området. De ska inte bara stå där för att de måste och 
för tron på att all grönska gör staden bättre. Kvantitet 
är inte samma sak som kvalitet och överdimensio-
nerade friytor blir ofta avfolkade på grund av att de 
är just stora och upplevs folktomma (Jacobs, 2005). 

Grönområdet som belastning

Grönområden är inte alltid guld och gröna skogar för staden utan står många gånger i konflikt med andra intressen 
och kanske även för stadens utveckling. Även de oexploaterade områdena kostar staden pengar, både som en obrukbar 
resurs och som kostnader för skötsel.
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Gränser bildas i utkanter av områden som är en-
funktionella och stora parker kan utgöra gränser i 
staden och motverka fria rörelsemönster. Speciellt 
under nattetid om de känns otrygga så blir de en 
barriär och stadslivet i dess gränszoner dör ut (Jacobs, 
2005). 

För att undvika att parkens gränser blir barriärer och 
jagar bort folklivet så är det viktigt att aktivitet kan 
skapas i dess gränszoner. Genom att ha verksamhe-
ter utmed gränsen skapas en aktivitet som gynnar 
hela områdets stadsliv. Aktiviteter i parken kan vara 
svåra att komma åt efter mörkrets inbrott om det 
inte finns ett rikt folkliv genom hela parken. Därför 
borde dessa funktioner ligga i utkanten för att grän-
sen ska brytas och parken göras tillgänglig även när 
det är mörkt. Kontakten mellan stad och park måste 
säkerställas och detta kan åstadkommas genom gräns-
nära verksamheter (Jacobs, 2005). Detta skapar liv åt 
såväl parken som gatorna runt omkring.

Det kan emellertid vara farligt om grönstruktur-
planeringen blir för integrerad i stadsplaneringen 
samtidigt som strävan mot ett bevarande blir allt för 
starkt. Då kan denna användas som argument mot 
en utbyggnad av staden och hindra stadens utveck-
ling (Lundgren Alm, 2001).
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Utifrån det underlag som har framställts finns en del ord som antingen kan inneha en svårförstådd betydelse eller 
en definition som är diffus. Här ska de mest centrala begreppen presenteras och vad deras betydelse innebär i 
min skrift, för att uppsatsens sammanhang ska kunna förstås lättare.

Grönyta

En yta som inte är hårdgjord och där växtlighet förekommer. Alla grönytor ingår i 
grönstrukturen.

Grönområde

Med denna benämning avses ett större område med växtlighet som till skillnad från 
grönytan är gestaltad för stadens invånare. Ett sådant område kan både vara av park-
karaktär eller av mer vildvuxen skogskaraktär. Alla grönområden ingår i grönstrukturen. 

Grönstruktur 

Här ingår alla gröna och blåa ytor oberoende av storlek och ägarförhållande. Omfat-
tar inte bara växtligheten ovan mark utan även det hydrologiska systemet under mark. 
Här ryms inte heller bara de ytor som finns inom stadens gränser utan även ytor i dess 
närmsta omland som dessa står i direkt samverkan med. Grönstrukturen kan ses som 
vilken infrastruktur som helst, den måste vara sammanhängande för att fungera korrekt 
(Read & Fernandez, 2010).

Det finns en skillnad på formell och faktiskt grönstruktur. Den formella är den som 
kommunen framförallt ansvarar för, till exempel parker, alléer, diken, vattendrag med 
mera. Den faktiska grönstrukturen är alla gröna ytor i staden inklusive privata gårdar 
och trädgårdar (Lundgren Alm, 2001). 

Biotop

En naturtyp och en bit av ett landskap med en relativt enhetlig karaktär som är en 
levnadsmiljö för en eller flera växt- och djurarter (Elander (red.), 2001). 

Rekreation 

Återhämtande av krafter genom vistelse i avkopplande miljö. Definitionen i denna 
uppsats handlar om utevistelse i naturliga miljöer och behöver ej vara förknippad med 
sociala aktiviteter.

Begreppsförklaring
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Segregation

Ett rumsligt åtskiljande av befolkningsgrupper, i detta fall mellan bostadsområden och 
stadsdelar. Det är den ofrivilla segregationen som påverkar staden negativt och kan leda 
till att områden får sociala problem och dåliga boendeförhållanden. En segregerad stad 
behöver inte vara negativt och är inte synonymt med utsatta områden men kan skapa 
sådana. Något av en motsats till detta begrepp är integration som innebär att människor 
blir en del av samhället (Boverket, 2004).

Bruksvärde

Hur högt, i detta fall, grönområdets användning värderas av brukaren. Värdet bestäms 
utifrån tillgängligheten till, kvaliteten på och beskaffenheten av grönområdet tillsam-
mans med tillgång och efterfrågan. Ett grönområde kan ha flera olika bruksvärden för en 
och samma brukare. Ett bruksvärde kan vara både direkt och indirekt. Ett direkt värde 
innebär att du kan göra något på platsen och utnyttja den för ditt brukande. Med ett 
indirekt värde så menas det att du brukar platsen utifrån, det vill säga genom upplevelser 
och iakttagelser (Ståhle, 2005).

Ekosystemtjänster

Syftar både på grönområdets sociala och ekologiska funktioner för staden och dess 
invånare. Här inryms alltså allt från en stilla promenad till nedbrytning av avfall eller 
omhändertagandet av dagvatten. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett vitt och brett använt begrepp som mer eller mindre har blivit 
synonymt med något positivt eftersträvsamtvärt i landskapet. Formellt står begreppet för 
tre betydelser. Det är rikedomen av arter, genrikedom inom arten och rikedom av 
biotoper i landskapet (Elander (red.), 2001). Dessa tre generar ofta varandra och 
miljöer med en biologisk mångfald upplevs av människan som naturrika och har en 
positiv påverkan för upplevelsen av stadens miljöer. 





I följande kapitel kommer de strategier och metoder som valts för arbetet att presenteras. Tanken 
är att metodvalet ska representera de metoder som på bästa sätt ska kunna svara på uppsatsens 
frågeställningar. För detta behövs analyser göras både översiktligt och i mer detaljerad form då 
grönstrukturens roll rör sig mellan flera skalnivåer.

Strategier och metodval
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De mindre grönytorna och likaså de privata trädgård-
arna kommer inte att ingå i detta arbete utan fokus 
ligger på de större grönområdena som är tillgängliga 
för allmänheten. Uppsatsen kommer därför i synner-
het att behandla den formella grönstrukturen då det 
är denna som kommunen direkt kan styra över och 
då mitt fokus är den täta innerstaden där trädgården 
inte får lika stort utrymme som i villastaden. Det 
måste dock tas i beaktning att alla grönytor spelar en 
roll i grönstrukturen och för dess ekosystem-
tjänster. Upplevelsen av en grön stad och den biolo-
giska mångfalden ökar om alla gröna ytor tas med 
i beräkningen och gestaltas efter förutsättningarna. 
Att ta med alla dessa i mina analyser av Karlskronas 
grönstruktur ligger dock utanför ramen för denna 
uppsats.

Plats och avgränsning för fallstudien kommer att 
avgöras utifrån studierna av de översiktliga plan-
dokumenten. Några förutsättningar är dock att 
området bör vara minst 1 hektar stort för att kunna 
rymma en variation av ekosystemtjänster och för att 
tydligt kunna belysa integreringen av bostäder bör 
området vara relativt centralt och tätbebyggt. 

Den plats som valts för studien är Karlskrona och 
i huvudsak dess tätort som består av ett antal öar 
som idag mer eller mindre är sammankopplade med 
fastlandet. Anledningen till att Karlskrona är valt 
som studieobjekt är flera. Karlskronas stadskärna 
ligger på ön Trossö och består av en tät kvartersstad 
med mycket hårdgjorda ytor och några stadsparker 
(Karlskrona, 2010). Här finns en bristande grön-
struktur vilket står i kontrast till ett övrigt relativt 
glest Karlskrona med mycket villabebyggelse, större 
flerbostadshus och mycket naturmiljöer. Flera av de 
grönområden som finns har stor potential att för-
bättras och de sociala miljöerna i grönområden är 
underrepresenterade. Karlskrona bedriver också en 
aktiv planering där ledorden är en attraktivare stad 
genom förtätning och funktionsblandning av staden 
(Karlskrona, 2010).  En stor anledning till att Karls-
krona studeras är dessutom att det är platsen för den 
fakultet som denna uppsats skrivs för. Detta har 
möjliggjort observationer och analyser av platsen 
rimliga i förhållande till tidsbegränsningen.

Avgränsning
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Pantarholmen

Långö

Hattholmen

Bergåsa

Gräsvik

Hästö

Björkholmen

Stumholmen

Centrum

Mellanstaden

Trossö 
(innerstaden)

Yttre Karlskrona

Dragsö/Saltö

4000

Sunna

Galgamarken

Karta 1. Avgränsning och översikt.
Uppdelning av Karlskrona stad. Fokus i uppsatsen kommer ligga på innerstaden och södra delarna 
av mellanstaden. I mellanstaden ingår öarna Vämo, Hästö, Långö, Pantarholmen och Hattholmen. 
Underlaget är en satellitbild över Karlskrona hämtad ifrån hitta.se.
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Utifrån forskningsöversikten har en teoretisk bakgrund kartlagts för de fortsatta studierna av grönskan i den täta 
staden. Ur dessa fakta och teorier har vissa kriterier tagits fram som ska ligga till grund för analyserna. Dessa 
kriterier kommer att vara olika för de analyser som görs på en översiktlig nivå och för de som görs på en mer 
detaljerad nivå. Den översiktliga analysen kommer att beröra grönstrukturen i stort och först och främst se hur 
Karlskrona kommun har valt att utveckla den tillsammans med staden. I den något mindre skalan så kommer 
teorier om gestaltning och hur grönområdet fungerar tillsammans med stadens strukturer att komma till använd-
ning. Dessa har tagits fram för att på bästa sätt kunna svara på mina forskningsfrågor.

Översiktliga kriterier

Grönstrukturen ska framförallt studeras utifrån hur sammanhängande den är och hur 
stadens grönområden får vara en del av en helhet. Med utgångspunkt i detta är det 
viktigt med grönstråk och gröna korridorer för att gynna de ekologiska värdena och den 
allmänna tillgången. Av vilken karaktär Karlskronas grönområden är och hur de värderas 
och används av invånarna samt vilken nytta de gör för staden ska undersökas, med andra 
ord ska grönområdenas ekosystemtjänster i staden försöka kartläggas för att få en helhets-
bild av vad som saknas i staden. Tillsammans med en sammanhängande grönstruktur 
så är det mest intressanta att försöka få fram kommunens syn på utvecklingen av grön-
strukturen och hur grönstrukturplanens intentioner översätts till en översiktsplan med 
många andra utvecklingsintressen.

Observationskriterier vid fallstudie

Det som i huvudsak studeras vid observationerna är rörelsemönstret i och omkring fall-
studieområdet som bildar stråk samt de aktiviteter som sker i parken. Genom att hitta de 
viktiga stråken och hur väl använda dessa är fås en förståelse över hur parken är integre-
rad i stadens infrastruktur och vad som i ett senare skede kan förbättras.

Kriterier för planförslag

Planförslaget ska sträva efter en integrering av parken i stadens struktur för att öka till-
gängligheten och för att gynna en sammanhängande grönstruktur. För att detta ska kunna 
göras på bästa sätt gäller det inte bara att följa stadens mönster utan att ta hänsyn till de 
stråk som genererar mest folkströmmar och trafik. För att parken ska kunna bistå med 
så mycket som möjligt för sitt område krävs det att den kan användas av alla och vara en 
del av ett område med mycket folkliv. Här blir tillgänglighet en viktig faktor för att 
parken överhuvudtaget ska kunna befolkas och det krävs ett varierat utbud av aktiviteter 
så alla kan trivas här. Funktioner runtom parken måste finnas och gärna vara kopplade 
till parken för att den ska kunna generera mer aktivitet. Parken ska gestaltas så att fysisk 
aktivitet gynnas genom tillgång till gröna stråk, det finns en variation av biotoper, 
möjlighet till sociala möten främjas och att det finns plats för rofylldhet. 

Kriterier
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Metoden är till stor del en diskursanalys för att 
kunna analysera dokumentens betydelse för den fak-
tiska grönstrukturplaneringen. Denna metod lämpar 
sig väl då analysen kan göras med förhandsantagan-
den (Denscombe, 2009) vilket också skett genom att 
analysen underbyggs av den kunskap som samlats in. 
Analysen kan anses vara förankrad i verkligheten då 
de dokument som analyseras är antingen inventering 
eller de intentioner kommunen har om hur ett 
framtida Karlskrona ska se ut. 

Analysen av översiktliga planhandlingar kommer att 
beröra grönstrukturen i tätorten Karlskrona utifrån 
hur den har hanterats i kommunens översiktsplan 
Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun (2010) och 
dess grönstrukturplan Grönstrukturplan för Karls-
krona kommun (2008). Analysen kommer att inne-
bära att de båda plandokumenten studeras utifrån de 
kriterier som tagits fram från forskningsöversikten. 
Dokumenten innehåller mest kvalitativt material i 
form av text och plandokument med vissa inslag av 
kvantitativ statistik. Analysen kommer att gå till så 
att dokumenten studeras först var för sig och sedan 
kommer de att ställas mot varandra för att se hur 
översiktsplanen har förhållit sig till grönstruktur-
planen. Deras innehåll och skillnader kommer att 
tolkas och framhävas för att synliggöra mitt syfte 
med uppsatsen att beskriva hur grönstrukturen kan 
behandlas i en tät stad. 

Resultatet av analysen kommer att presenteras i form 
av text tillsammans med kartmaterial tolkat utifrån 
plandokumenten. De eventuella brister som grön-
strukturen kan komma att uppvisa beaktas och ett 
översiktligt förslag presenteras som i grova drag kan 
visa på en fortsatt utveckling. Med utgångspunkt i 
denna analys kommer ett område att väljas där en 
fallstudie kommer utföras i mer detalj hur grön-
strukturen kan behandlas i staden. Här är också för-
utsättningen att staden fortsatt behöver expanderas 
och att förbättrandet av grönstrukturen kan ske ihop 
med en tillväxt av staden. 

Kvalitativ textanalys av översiktliga planhandlingar



32

Vid sidan av observationen så ska plandokument 
studeras och tillsammans med observationerna så 
kommer ett kartmaterial att kunna presenteras. Detta 
kartmaterial kommer att dokumentera de stråk som 
är viktiga i området och de barriärer som hindrar 
omkringliggande område från en tydlig kontakt med 
parken. I kartmaterialet kommer även en inventering 
av viktiga målpunkter att presenteras, såsom service, 
offentliga miljöer och hållpunkter för kollektivtrafik.

Fallstudiens studieobjekt kommer helt att väljas 
utifrån analys av de översiktliga plandokumenten. 
Området ska kunna ge förutsättning för att studien 
av hur grönstrukturen kan behandlas i en tät stad 
kan tillämpas. Dessutom ska området kunna ingå 
och ha en nyckelroll i ett fortsatt arbete med stadens 
grönstruktur.

Ett planförslag kommer att presenteras i uppsatsen 
som är förankrat i forskningsöversikten och baseras 
på den kunskap som här blivit insamlad i form av 
analys av plandokumentation samt den systematiska 
observationen och inventering. 

Att använda gestaltning- och designprocessen som 
en vetenskaplig metod har ofta blivit ifrågasatt och 
design i sig kan inte ses som en vetenskap. I denna 
process utgör skissandet en stor del och det är svårt 
att hålla denna process helt objektiv och den påverkas 
lätt av forskarens erfarenheter. Därför är det viktigt 
att processen för att få fram den slutliga produkten 
kan baseras på generell vetenskap och att utgångs-
punkterna och ramen för processen är redovisade. 
Det är också viktigt att resultatet, alltså själva 
designen, analyseras och att det generella kan lyftas 
fram (Cross, 2006). 

En fallstudie har valts då metoden lämpar sig väl 
för att kunna studera ämnet på djupet. Platsen för 
fallstudien baseras på resultatet av analysen av över-
siktsplanen. Studien är tänkt att kunna tillgodose ett 
hanterbart svar på den komplexitet som konflikten 
mellan grönstruktur och en tät stad i verkligheten ut-
gör. Fallstudien kan med fördel kombineras med fler-
talet vetenskapliga metoder (Denscombe, 2009) och 
jag har här valt att först göra en systematisk observa-
tion över området tillsammans med en inventering 
och analys av plandokument över området. Detta 
för att kunna identifiera aktiviteterna i och runt det 
valda området för fallstudien samt att kartera stråk, 
barriärer och viktiga målpunkter i området. 

Den systematiska observationen kommer att bestå av 
fältarbete med en direkt observation för att på bästa 
sätt kunna analysera besöksfrekvensen och för vilka 
ändamål den i huvudsak används till. Observation 
kommer att ske vid tre olika tidpunkter på dygnet 
och på tre olika dagar. Det kommer att vara två var-
dagar och en helgdag. En tidpunkt kommer att vara 
på morgon, en vid lunch och den sista på eftermid-
dagen/kvällen. Dagarna kommer att väljas utifrån 
vädret då en observation vid dålig väderlek inte 
kommer att tillföra annat än färre besökare. Obser-
vationen ska utgå ifrån den använda litteraturen för 
att kunna hitta relevanta iakttagelser. Fördelen med 
en systematisk observation är att forskaren direkt 
får tillgång till hur parken används och av vilka och 
vilket rörelsemönster som finns i parken och runtom. 
Dessutom är metoden tidseffektiv i jämförelse med 
andra metoder för att få fram samma resultat. Det 
gäller dock att vara medveten om den eventuella 
slumpfaktor som spelar in och bedöma denna 
(Denscombe, 2009). 

Fallstudie
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Utifrån forskningsfrågorna så har plandokument analyserats och information har samlats in från 
observationer. Analyserna har hela tiden skett utifrån forskningsfrågorna och med forskningsöver-
sikten som underlag.  Resultatet  som metodvalet har genererat ska presenteras i detta kapitel.

Resultatdel och analys
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ha nära till sådan naturmark men då är det viktigt att 
stråk och kopplingar kan göras ända in till innersta-
dens parkmiljöer. Detta för att skapa tillgänglighet, 
en tillgänglighet som kan kompensera bristen av 
gröna miljöer i innerstaden. Men vikten av bra park-
miljöer är fortfarande stor. Dessa behövs i inner-
staden för sociala aktiviteter och för att vistelsen i 
gröna miljöer ska vara möjlig under den stressiga 
vardagen när de behövs som mest (Ståhle, 2005). 
Dessa parker har även sina ekologiska värden. För 
en strävan mot biologisk mångfald borde inte natur-
marken ses som den största resursen utan variationen 
av gröna miljöer där även planteringar ger upphov till 
en artrikedom (Colding, 2007).

Grönskan har en stor betydelse för karlskronaborna 
och de flesta vistas utomhus i gröna miljöer varje 
dag. Hela 83 % använder stadens parker och natur-
områden för att uppleva grönska och skönhet men 
samtidigt använder endast 35 % dessa för att träffa 
människor och uppleva folkliv. Detta återspeglar sig 
också i att det är naturmarker som besöks mest och 
hela 96 % vistas i naturmiljöer medan endast 44 % 
vistas i parker (Karlskrona kommun, 2008). Detta 
tyder på en stor brist av attraktiva parker i Karls-
krona. Sådana parker som ser till att de boende blir 
integrerade i samhället och att bostadsområden blir 
sammankopplade (Jacobs, 2005). 

Karlskronas fortsatta utveckling är en strävan mot 
en hållbarare kommun och i översiktsplanen skriver 
kommunen att strategin för detta i huvudsak handlar 
om förtätning och funktionsblandning. Kommu-
nen ser alltså fördelar med en tät stad för att minska 
bilberoendet, öka kollektiva lösningar samt att göra 
kommunen grönare (Karlskrona kommun, 2010). 
Då det inte tas upp mer i detalj, hur stadens täthet 
ska göra staden grönare, så kan det antas att kom-
munen menar att de ökar tillgängligheten till grön-
områden, att fler människor får tillgång till dessa och 
att den nya exploateringen sker med övervägande av 
grönstrukturens utveckling. Detta är dock svårt att 
tolka från översiktsplanen då dess kartor bara visar 

Ordet grönstruktur är numera allmänt vedertaget 
och det används frikostigt i ett dokument som Karls-
krona kommuns grönstrukturplan. Att detta är fallet 
tyder på behovet och vikten av att ha en väl fung-
erande grönstruktur i staden. Uppkomsten av grön-
strukturplanen visar att kommunen känner att frågan 
är aktuell och av betydelse. I uppdraget till den nya 
översiktsplanen låg att göra en grönstrukturplan och 
denna skulle enligt kommunen bli en kunskapsbas 
och ett underlag för framtida planering (Karlskrona 
kommun, 2008). Grönstrukturen skulle alltså gynnas 
genom att denna fick ett eget plandokument och 
detta har enligt analys av Karlskronas grönstruktur 
kunnat konstateras behövligt då det finns svårigheter 
att i de centrala delarna få en väl fungerande grön-
struktur. Att grönstrukturplanen uppkom innan 
framtagandet av en översiktsplan visar på tydliga 
intentioner att så faktiskt var fallet men frågan är hur 
viktig grönstrukturen är för Karlskrona eller om detta 
plandokument bara gjorts för saks skull. 

Det som gör grönstrukturplaneringen i Karlskrona 
svår är de tydliga splittringar av staden avskilda av 
vatten, stora genomfartsleder eller andra barriärer 
(Karlskrona kommun, 2008). Detta motverkar en 
sammanhängande grönstruktur då förutsättningar 
för gröna kopplingar och rörelsefrihet i dessa mil-
jöer är begränsade. Framförallt är det in mot de allra 
centralaste delarna som grönstrukturen förlorar sitt 
viktiga sammanhang. Här försvårar också den täta 
stadsstrukturen en väl fungerande grönstruktur. 

Karlskrona är annars en stad med stora tillgångar av 
grönytor och framförallt naturmark medan park-
miljöerna är färre (Karlskrona kommun, 2008). 
Kommunen skriver i sin grönstrukturplan att förde-
len med mycket naturmark är de ekologiska värdena 
och dess positiva påverkan på folkhälsan genom 
den värdefulla rekreation miljöerna medför. Den ser 
också positivt på de låga underhållskostnaderna som 
naturliga miljöer medför, vilket pekar på att kommu-
nen inte har stora resurser, att tillsätta för underhåll 
och förvaltning. Det är positivt för täta stadsdelar att 

Grönstrukturen i Karlskrona
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4000

Teckenförklaring
Naturskog med mycket 
höga naturvärden

Naturskog med höga naturvärden

Park med hög standard

Park

Park av enklaste slaget

Övrig skog som är svårtillgänglig

Gröna stråk viktiga för staden

Cykelväg genom billfri grönyta

Cykelväg i trafikerad miljö

Led i grön miljö

Gaturum med gröna kvaliteter

BryggarebergetTullparken

Vämöparken

Västra mark

Hoglands park

Amiralitetsparken

Långö badplats

Karta 2. Analyskarta över grönstrukturen i Karlskrona
Som synes så försvinner de gröna stråken in mot innerstaden. De olika naturtyperna och stråken är baserade på inventeringen gjord i grönstruktur-
planen. Underlaget är en satellitbild över Karlskrona hämtad ifrån hitta.se.
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också staden ytkrävande och står i stor kontrast till 
den täta innerstaden. På flera ställen bryts de nord-
sydligt gående barriärerna av de östvästliga koppling-
arna av grönstrukturen. De gröna kopplingarna och 
stråken kan förbättras tillsammans med gång- och 
cykelstråk för att öka grönstrukturens motstånds-
kraft, vilket hade gynnat den biologiska mångfalden. 
Den social och fysisk aktivitet hade också gynnats 
då avstånd och tillgänglighet till grönområden hade 
minskat (Read & Fernandez, 2010). 

För att förstå omfattningen av dokumenten och hur 
stor plats grönstrukturen får ta i dem så har en sök-
ning efter vissa utvalda ord gjorts. Översiktsplanen 
innehåller över 50 000 ord totalt och ordet grön-
struktur förekommer 18 gånger. Detta kan sättas i 
jämförelse med grönstrukturplanen där grönstruktur 
förekommer 67 gånger på drygt 10 000 ord (ordet 
grönstrukturplan är borträknat i båda fallen). Ord 
som grönområde, grönska och grönyta förekommer 
21, tre respektive en gång i översiktsplanen. Detta är 
förhållandevis lite i jämförelse med ord som bostad 
och bebyggelse som förekommer 343 respektive 275 
gånger. Intressant att notera kan också vara att orden 
förtätning och förtäta förekommer 43 respektive 
17 gånger vilket är tre gånger så mycket som ordet 
grönstruktur trots att dessa båda är en strategi mot 
ett mer hållbart Karlskrona. Dessutom förekommer 
ord som bebyggelseutveckling och exploatering 23 
gånger var. Värt att nämna kan dock vara att ordet 
grönstrukturplan nämns 35 gånger i översiktsplanen 
vilket tyder på att översiktsplanen snarare hänvisar 
till grönstrukturplanen än att den själv presenterar 
utvecklingen av grönstrukturen.

Det finns som påpekat en begränsning för grön-
strukturens utveckling i den täta staden vilket också 
konstateras av grönstrukturplanen. En omfattande 
kartering av stadens tillgång på värdefull grönstruktur 
har gjorts vilken visar att Trossö och de sydligaste de-
larna av Pantarholmen och Långö har en betydande 
brist av gröna miljöer, vilket kan ses som typiskt för 
centrala och täta delar av städer. Det handlar fram-
förallt om bristande gröna kopplingar till värdefull 

områden för ny exploatering och huvuddragen för 
den existerande grönstrukturen. Intentionerna är 
ändå tydliga. En tät stad ska kombineras med grön-
ska för att öka stadens attraktivitet. 

Enligt översiktsplanen kommer Karlskronas befolk-
ning att öka och enligt kommunens intentioner så 
ska många få flytta in i centrala miljöer (Karlskrona, 
2010).  Detta kräver, för att få en sammanhängande 
grönstruktur, en hög grad av integrering med grön-
strukturen i de nya exploateringsområdena då den 
tätare staden har allt fler som ska dela på grönområ-
dena. Denna integrering bör ske redan på översiktlig 
nivå då det som behövs är en helhetssyn på vad som 
är bäst för utvecklingen av grönstrukturen. Det vik-
tiga är att bebyggelse och grönstruktur kan utvecklas 
tillsammans, inte att grönområden uppkommer där 
bebyggelsen lämnar plats, för en bättre bebyggelse-
miljö (Bucht & Persson, 1994). De boende måste 
också kunna samsas om de allt högre belastade grön-
områdena. En potentiell möjlighet i den täta staden 
skulle kunna vara att skapa mindre privata gårdar 
i nybyggda områden till förmån för fler offentliga 
parkmiljöer. På detta sätt blir staden grönare för alla. 

Grunden i Karlskronas grönstruktur är den ekolo-
giska ryggraden som sträcker sig in i staden och får 
områden med viktiga naturvärden att kopplas sam-
man i ett nätverk med omlandet. Detta är extremt 
viktigt för de nyckelbiotoper och värdekänor som är 
helt avgörande för mycket av artrikedomen i staden. 
Den ekologiska ryggraden sträcker sig väster ifrån in 
i staden och ut mot Västra mark och öster ifrån in 
i staden och via Vämöparken ner mot Blå port och 
Bryggareberget (Karlskrona kommun, 2008; Karls-
krona kommun, 2010). Här slutar ryggraden och en 
fortsatt koppling in mot innerstaden är något som 
borde utvecklas och detta står skrivet i både grön-
strukturplanen och översiktsplanen men presenteras 
bara i kartmaterial i grönstrukturplanen. Genom 
mycket grönska, delvis sammanhängande av kopp-
lingar och spridningskorridorer, har stadsdelarna 
utanför innerstaden en stor potential till en väl fung-
erande grönstruktur. Men de stora grönområdena gör 
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I Karlskronas fall så behövs inte det gröna för att till-
godose en bättre luftkvalitet och i viss mån kan nog 
grönområdena utifrån en social synvinkel och kanske 
även ur en ekologisk ersättas av närheten till havet 
som erbjuds i Karlskrona. Precis som grönstruktur-
planen och översiktsplanen skriver är vattenkontakt 
något som främjar sociala aktiviteter och många är 
de som lockas att gå längs stråk kantade med vatten. 
Så det gröna kanske inte behövs i en kuststad som 
Karlskrona. Men det gröna har också många andra 
funktioner. Om inte staden har problem med luft-
kvalitet på grund av rikliga luftströmmar så kanske 
problemet är just luftströmmarna. Genom plante-
ringar så hindras turbulens som annars kan uppstå i 
den täta och rutnätsliknande stadsstrukturen (Berg, 
1993). Att finna skydd från väder och vind kan vara 
önskvärt då du förflyttar dig i staden. Även om inte 
grönskan skyddar lika bra som fyra väggar och ett tak 
så ger det ett visst skydd och även otrevliga miljöer 
såsom bullriga trafikleder eller gråa industrier kan 
avskärmas (Bucht & Persson. 1994). Genom plan-
teringar skapas också en mänskligare skala som kan 
vara en betryggande kontrast till storskaliga 
bostadsområden och stora tomma ytor (Elander 
(red.), 2001). I Karlskronas fall kan det vara havet, 
som av många säkert ses som skrämmande, som 
behöver kantas av gröna miljöer. Här finns också 
möjligheten att genom gestaltande gröna element 
skapa variationer åt de annars så öppna utblickarna 
mot havet. Det är inte bara byggnader som kan skapa 
utblickar och en varierande stadsmiljö. Så även om 
de sociala och fysiska aktiviteterna kan tillgodoses av 
havets närvaro en stilla och solig dag så kan det vara 
en fördel att kunna vistas eller umgås ute i skydd 
från utsatta och påfrestande miljöer. Vidare så gynnas 
innerstadens samhörighet med resten av Karlskrona 
genom att betydelsefulla stråk kan koppla samman 
stadsdelarna. Om dessa stråk får vara gröna så främjas 
den fysiska aktiviteten, den sociala kontakten och de 
ekologiska värdena (Elmqvist, 2004).

natur, få parker med höga bruksvärden och ett behov 
av gång- och cykelstråk i gröna miljöer. I grönstruk-
turplanen poängterar kommunen att det gröna har 
en stor betydelse och är lika viktig som bebyggelse-
struktur och annan infrastruktur för utveckling och 
välfärd (Karlskrona kommun, 2008). Karteringen är 
gjord utifrån en klassificering av områdenas gröntill-
gång, vilken har baserats på kommunens subjektiva 
bedömningar, vilket kan ifrågasättas. Kateringen 
hade istället kunnat utgå ifrån en dialog med de 
boende. Plandokumentet har också ett litet fokus på 
förbättring av de allra tätaste delarna av innerstaden 
där bristen är som störst. Men är verkligen den täta 
stadens få natur- och parkmiljöer ett problem för den 
urbana människan?

Närheten till havet tas upp i båda dokumenten och 
beskrivs som en stor kvalitet för de boende som ska-
par attraktivitet och detta kan ses som en kompen-
sation till den bristande grönstrukturen (Karlskrona 
kommun, 2008; Karlskrona kommun 2010). Detta 
tas upp i grönstrukturplanen trots att kommunen 
skriver i inledningen att de inte ska behandla havets 
påverkan på grönstrukturen. Detta kan tyckas vara 
lite märkligt då de blå ytorna ingår i begreppet grön-
struktur och flera kommuner pratar om både grön- 
och blåstruktur (Lunfgren Alm, 2001). 

4000

Teckenförklaring

Bostadsområde med stark grönytebrist 
/ mycket låga grönkvaliteter

Bostadsområde med grönytebrist / 
låga grönkvaliteter

Bostadsområde med mindre goda 
grönytetillgångar och kvaliteter

Bostadsområde med godtagbara 
grönytetillgångar och kvaliteter

Bostadsområde med goda 
grönytetillgångar och kvaliteter

Karta 3. Brist.
En redovisning av grönbrist baserad på grönstrukturplanens bristanalys. 
Underlaget är en satellitbild över Karlskrona hämtad ifrån hitta.se.
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ska enligt grönstrukturplanen förbättras och flera 
parker föreslås göras mer attraktiva i stadsmiljön. 
Men detta kräver inte bara en upprustning utav 
parkerna utan att dessa får bli sammanhängande 
genom stadens struktur för att locka folk och här är 
tillgängligheten den viktigaste faktorn (Ståhle, 2005). 

Det som händer i översiktsplanen är att andra intres-
sen än grönstrukturen får ta större plats och att fokus 
finns på en tätare stad men inte lika mycket en väl 
fungerande grönstruktur. De befintliga bebyggelse-
områden ska förtätas vilket leder till större belastning 
på de kvarvarande grönområdena. Det är därför 
viktigt att kvaliteten på dessa kan säkerställas då 
tillgången på dessa redan är liten framförallt i inner-
staden. Kommunen skriver i översiktsplanen att om-
rådena avsatta för exploatering närmast centrum ska 
göras gröna och bli rekreationsområden för inner-
staden. Kommunen skriver att en ökad tillgänglighet 
och en ökad grön miljö i kvarters- och gatu-
strukturen är en viktig del för att skapa ett grönare 
Karlskrona (Karlskrona kommun, 2010). Trots en 
del förslag som ges i översiktsplanen till en förbättrad 
grönstruktur så finns endast ett litet kartmaterial över 
dessa förbättringar. Grönstrukturen tas upp i väldigt 
stora drag med fokus på stora naturområden med 
höga värden som bildar den biologiska ryggraden. 
Hur grönstrukturen ska utvecklas redovisas inte och 
inte heller hur grönstrukturen kan utvecklas i de 
områden som är redovisade för exploatering.

Den exploatering som sker på grönområden ska i 
möjligaste mån undvika att motverka en samman-
hängande grönstruktur och enligt översiktsplanen 
är det viktigt att utveckla bebyggelse i samverkan 
med grönstrukturen (Karlskrona kommun, 2010). 
Karlskrona kommun eftersträvar en grönare stad och 
understryker betydelsen av tillgången till grönområ-
den för människans hälsa och den biologiska mång-
falden (Karlskrona kommun, 2010), men framhäver 
inte lika tydligt den sociala betydelsen som det görs i 
grönstrukturplanen. 

Om grönstrukturen kan antas vara viktig även för 
innerstaden så är fortsatt problemet att kunna 
utveckla denna i de täta stadsstrukturerna. 

Grönstrukturplanen ger flera förslag till förbättring 
av grönstrukturen i staden. Allt ifrån konkreta förslag 
till hur kommunen bör arbeta strategiskt och över-
siktligt med den. Kommunen ser vikten av att inte-
grera grönstrukturplanen i den fortsatta planeringen. 
Det är viktigt att grönstrukturfrågorna kommer in 
tidigt i planeringsprocessen (Karlskrona kommun, 
2008). Grönstråk som finns bör enligt grönstruktur-
planen inte brytas av exploatering utan en samman-
hängande grönstruktur eftersträvas. En utbyggnad 
av alternativa gång- och cykelstråk är något som tas 
upp av grönstrukturplanen och som sedan förs vidare 
genom översiktsplanen. Det är viktigt att samma 
väg inte behöver tas flera gånger och att en stad kan 
göras tillgänglig för alla. Dessa stråk bör kombineras 
med gröna miljöer för att på detta vis öka den fysiska 
aktiviteten och skapa en högre integration av med-
borgaren i samhället. 

Arbetet i grönstrukturplanen sker på flera detalj-
nivåer vilket är väldigt viktigt (Lundgren Alm, 2001). 
Kommunen ser allt ifrån stora stråk som behöver 
förbättras för att skapa spridningskorridorer till små 
punktinsatser, som en park eller ett stråk som måste 
förbättras för att skapa en rikare och mer trivsam 
miljö. Om alla de förslag som här läggs fram hade 
förverkligats så hade grönstrukturen avsevärt för-
bättrats i hela staden. Flera av grönstrukturplanens 
förslag står inte i konflikt med en tätare stad då 
denna förespråkar gröna stråk ihop med gång- och 
cykeltrafikanter och att mindre parker i stadsmiljön 
skapas. Men detta till trots så finns mångt mycket 
mer att förbättra i den täta innerstaden. Fler parker 
och trädplanteringar hade skapat en grönare stad och 
varit till gagn för den biologiska mångfalden. Även 
om inga stora parker hade kunnat anläggas så hade 
flera mindre kunnat nyttjas för en sammanhängande 
grönstruktur (Elander (red.), 2001). Grönstrukturen 
behöver inte bara komma in i innerstaden den 
behöver också frodas här. Stråken in mot centrum 
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Karta 4. Grönstrukturen i översiktsplanen.
Kartan är tagen från Karlskronas översiktsplan Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun (2010) och modifierad av författaren 
så att grönstrukturen och bebyggelseutvecklingen ska framträda tydligare. Observera att inga av utvecklingsområdena eller 
grönstruktur har tagits bort.
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med Bryggareberget och Blå Portsområdet (Karls-
krona kommun, 2010). Likaså nämner också över-
siktsplanen att gång- och cykelstråk måste förbättras 
men inte hur de kan fungera tillsammans med 
grönstrukturen som nämns i grönstrukturplanen. 
Däremot så finns ambitionen att göra tillgången till 
viktiga naturmiljöer större genom att öka tillgänglig-
heten. Flera broar ska byggas och på så sätt skapa fler 
promenadstråk (Karlskrona kommun, 2010). Dessa 
broar är utmarkerade i översiktsplanen. 

Precis som kommunen tydligt arbetar med en sam-
manhängande vägstruktur och en kollektivtrafik som 
kan nås av alla med rimliga avstånd så hade grön-
strukturen kunnat presenteras på samma sätt. Det är 
dock svårt att veta hur mycket kommunen använder 
grönstrukturplanen som referens vid planering, men 
överlag känns den undanskymd i översiktsplanen. 

Det finns många parker med få kvaliteter och låga 
bruksvärden i Karlskrona. Flera av dessa kan rustas 
upp och gestaltas för att öka de sociala och ekolo-
giska värdena. Exempel på detta är Tullparken och 
Mariedalsparken som är dåligt gestaltade och med 
få användningsvärden trots belägenheten i centrala 
miljöer med en betydande brist av grönområden med 
kvalitet. Som de ser ut idag så bistår de inte med 
några speciella ekosystemtjänster eller höga bruksvär-
den. Risken blir att sådana ytor kommer att ses som 
överblivna och kan snabbt bli reservytor för exploa-
tering om inte kommunen sköter en aktiv grönpla-
nering (Bucht & Persson, 1994). Det kan dock vara 
svårt för kommunen att få resurser till förvaltning 
av alla stadens parker vilket har antytts i Karlskronas 
fall. Då hade kommunen med fördel kunnat tillåta 
en viss exploatering av grönområden om dess kvarva-
rande yta fick förhöjda värden samtidigt som grön-
strukturen fick vara sammanhängande utan avbrott 
av den nya bebyggelsen. På detta sätt läggs vissa 
kostnader över på exploatören vad gäller gestaltning 
av grönstrukturen och trots den nya bebyggelsen får 
grönområdet högre värden, förutsatt att den gestaltas 
efter både sociala och ekologiska krav. Såhär bedrivs 

Karlskorna kommuns översiktsplan hänvisar i sitt 
innehåll många gånger till grönstrukturplanen och 
skriver bland annat att de ska arbeta för att bibehålla 
en sammanhängande grönstruktur som också ska 
stärkas (Karlskrona kommun, 2010). Detta bekräftar 
de ambitioner grönstrukturplanen har att vara ett 
underlag för översiktsplanen men genom att 
grönstrukturplanens tankar inte på ett tydligt sätt har 
implementerats  i översiktsplanen så finns risken att 
andra intressen sätts före. Om ett värdefullt grönom-
råde måste exploateras så ska detta tydligt motiveras 
och konsekvensbeskrivas men av sådana områden 
finns det få utpekade enligt översiktsplanen. Det 
finns dock några utbyggnadsområden i eller i närhe-
ten av områden med höga naturvärde. Översiktspla-
nen nämner här Bryggareberget som de ser positivt 
på en viss exploatering trots dess stora naturvärden. 
Dessa måste enligt översiktsplanen planeras noggrant 
så att inte de ekologiska värdena störs (Karlskrona 
kommun, 2010). 

De yttre områdena av Karlskrona har god tillgång på 
grönområden. Här är det framförallt barriärer mellan 
olika delar som måste överbryggas och att de många 
dåligt utnyttjade grönområdena förbättras, vilka ur 
social synpunkt annars är meningslösa. Här måste 
också en koppling till innerstaden säkerställas då in-
nerstaden i Karlskrona är tät och uppförandet av nya 
grönområden och i synnerhet naturmiljöer är svåra 
att genomföra. Här är det stadsstrukturen som måste 
kantas med grönska för att få en sammanhängande 
grönstruktur och upplevelsen som en grönare stad. 
De naturområden som finns kopplas på detta sätt 
ihop med innerstaden och det gynnar såväl ekologis-
ka värden som sociala genom en bättre tillgänglighet.

Nya rekreationsstråk ska skapas och koppla sam-
man grönstrukturen och den ekologiska ryggraden. 
Intentioner finns om att ryggraden ska kopplas ihop 
söder om Sunna kanal. Den gamla ishallstomten ska 
planteras för att skapa en koppling mellan Västra 
mark och Vämöparken. Tullparken ska få växa öst-
erut och skapa ett längre sammanhängande grönstråk 
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Bryggareberget, Västra mark och Vämöparken är 
tre viktiga nyckelbiotoper eller värdekärnor som är 
viktiga för många arter och spridningscentra för 
dessa. Områdenas karaktär är typiska för landska-
pet vilket gör de så viktiga och bör ingå i ett 
nätverk som sammanbinder dessa med stadens 
grönområden och omlandet. Viktigt för värdekänor 
är att buffertzoner skapas ut mot trafikleder eller 
förorenade områden (Elander, I. (red.), 2001).

Viktigast med Karlskronas grönstruk-
tur är att få den sammankopplad 
med innerstaden. Detta bör ske från 
flera håll för att öka dess motstånds-
kraft och den biologiska mångfalden. 
Om nybyggnationen på Hattholmen 
och Pottholmen gestaltas med 
grönska kan detta bli möjligt. En 
upprustning av stråket från Västra 
mark via Tullparken och Pantarhol-
men tillsammns med att koppla 
Bryggareberget med innerstaden 
genom Pottholmen hade kopplat 
samman den biologiska ryggraden. 
Förbättrade gröna stråk kan göras 
tillsammans med gång- och cykel-
stråk.

Amiralitetsparken är dåligt utnyttjad och det finns få 
aktiviteter som genererar folkliv i parken (Karlskrona 
kommun, 2008). Parken behöver erbjuda något eftertrak-
tat. Parken är också isolerad vilket bidrar till en låg 
besöksfrekvens och missgynnar en biologisk mångfald. 
Den hade tjänat på att kopplas ihop med Hoglands park, 
både socialt och biologiskt. Denna koppling kan göras 
genom tunnelsystemet under Stortorget.

En fördel för hela grönstrukturen 
hade varit att denna kopplas 
ihop med de höga naturvärdena 
på Dragsö och Saltö. Dessa 
utnyttjas redan mycket av 
Karlskronaborna (Karlskrona 
kommun, 2008).

Den ekologiska ryggraden ska 
kopplas ihop söder om Sunna 
kanal (Karlskrona kommun, 
2010). Genom att gamla 
ishallstomten ska planteras så 
kopplas Vämöparken och 
Västra mark ihop (Karlskrona 
kommun, 2010). 

En sammanhängande grönstruktur är det 
viktigaste för alla de ekosystemtjänster 
den har att erbjuda. Hela staden vinner 
på att låta grönstrukturen utvecklas efter 
vad som är optimalt för den (Elander, I. 
(red.), 2001). Denna utveckling kan själv-
klart ske tillsammans med resten av 
staden. 

Grönstrukturen i staden måste 
vara sammanhängande med 
omlandet för att kunna bistå 
staden med alla sina tjänster 
(Elander, I. (red.), 2001). 
Dessa kopplingar tas upp av 
grönstrukturplanen

Teckenförklaring

Utvecklingsområden för 
grönstruktur

Gröna stråk viktiga för 
grönstrukturens utveckling

Överlag behöver de östvästliga 
förbindelserna förstärkas då 
dessa begränsas av de barriärer 
som går i nordsydlig riktning 
(Karlskrona kommun, 2008).

Fallstudie Tullparken

Karta 5. Förbättringsförslag av grönstruktur i Karlskrona.
En analys av förbättringar för Karlskronas grönstruktur. De olika naturtyperna är baserade på inventeringen gjord i grönstrukturplanen och redovisas 
tydligare på sidan 37. De gröna stråk som tas upp i denna karta är stråk som behöver förbättras. Förbättringar och utveckling av grönstrukturen är 
baserade på översiktsplan och grönstrukturplan om detta står annars är alla förbättringsförslag författarens egna utifrån forskningsöversikten. Under-
laget är en satellitbild över Karlskrona hämtad ifrån hitta.se.
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HEMMET 23 m fl). Dessa utbyggnader tyder både 
på att Karlskrona som stad måste expandera och att 
detta ska ske i och kring detta område. Därför läm-
par sig platsen Tullparken som ett bra studieobjekt 
för fallstudien då den ska presentera ett angreppssätt 
där en stad kan vara både tät och grön. Intentionen 
är att utifrån litteraturen visa hur en stadsdel kan 
exploateras och utvecklas genom en grön förtätning.  

en offensiv grönplanering. Viktig är att tydliga 
riktlinjer finns uppsatta och att dessa följs. Riktlinjer 
kan med fördel förankras redan i översiktsplanen och 
att dessa slutligen styr planeringen via detaljplanen. 

Både översiktsplanen och grönstrukturplanen är 
strategiska dokument med kommunens politiska 
intentioner för en önskad utveckling av Karlskrona 
och ingen av planerna är bindande. Detta innebär att 
utvecklingen inte behöver ske i samverkan med 
dokumentens riktlinjer. Alltså behöver inte studierna 
av dokumenten innebära att det är verkligheten och 
den framtida planeringen som analyserats. Analysen 
av dokumenten har dock förutsatt att det är över-
siktsplanen som väger tyngst och att kommunen 
faktiskt kommer att genomföra den i stora drag. 

Tullparken har en viktig roll i utbyggnaden av grön-
strukturen och är utanför innerstaden en del av ett 
område med sämst gröna kvaliteter i hela Karlskrona. 
Tydliga och viktiga stråk går längsmed parken in mot 
de centrala delarna. Här rör sig mycket folk vilket 
lämpar sig väl för verksamheter och Pantarholmen är 
en centralt belägen och funktionsblandad stadsdel. 
Kring området finns flera utvecklingsområden för ny 
stadsbebyggelse utpekade av kommunen (Karlskrona 
kommun, 2010) och i anslutning till Tullparken 
byggs nya seniorbostäder med viss tillåtelse av verk-
samheter i bottenvåning (Detaljplan för fastigheten 
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Mindre gröa öar som samman- 
binder grönområden där längre 
sammanhängande korridorer 
inte kan anläggas.

Parken får bli en del av stadens 
struktur. Genom träd och planteringar 
även på andra sidan gatan blir 
parken utvidgad och den gröna 
känslan ökar. Tillsammans med 
gröna fasader blir grönskan ett 
gestaltningselement även för 
byggnader.

Grönskan kan vara en 
viktig del och bärare av 
kulturen. Det kulturella 
kan stärkas av 
gestaltande grönska.

Genom gröna korridorer förs grönskan in i 
staden från närliggande naturområden. Detta 
gynnar såväl den biologiska mångfalden som 
stadens lokala klimat genom att korridorerna 
kan nyttjas både för spridning av arter och 
frisk luft. 

Om gång- och cykelstråk integreras med 
grönstråken så främjas fysisk aktivitet och 
om mötesplatser gestaltas längs stråken 
kommer stadens sociala aktiviteter att 
gynnas.

Med gröna fasader 
och gator kantade 
med plantering 
upplevs staden grön 
och bidrar till 
människans 
välmående.

En sammanhängande 
grönstruktur är viktigt. I stadens 
miljöer måste därför barriärer 
överbryggas. Varför inte låta 
grönskan följa med över en bro 
eller genom en tunnel?

Träd och grönska kan 
användas för att förhindra 
kraftig blåst och lämpar sig 
väl att planteras längs 
väderutsatta områden som 
längs en kaj. Dessutom kan 
det gröna rama in vattnet 
och ger den mervärden.

Stadens fysiska strukturer består av tre delar. 
Infrastruktur, bebyggelsestruktur och grönstruktur. 
Alla dessa behövs för en hållbar stad och kan med 
fördel integreras med varandra (Elander, I. (red.), 
2001). Bebyggelse, vägar och grönområden 
behöver inte stå i kontrast till varandra utan 
byggnader kan genom gröna fasader bli en del av 
grönstrukturen och många gynnas av en 
infrastruktur genom gröna stråk. Om de fysiska 
strukturerna kan samspela med varandra så går 
det att förtäta staden samtidigt som den får vara 
grön.

Grönska längs 
trafikleder kan vara 
till hjälp för staden 
att hantera både 
utsläpp och buller.

Teckenförklaring

Park av hög kvalitet

Natur av hög kvalitet

Gaturum med gröna 
kvaliteter

Grön fasad

4000

Karta 6. Förbättring av grönstruktur i innerstaden.
En generell karta över hur ett översiktligt arbete med grönstrukturen tillsammans med en utveckling av staden kan ske. Här är det teorier från 
forskningsöversikten som tillsammans med studier av Karlskronas grönstruktur som har gett upphov till resultatet.
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tidigare timmarnas lite låga temperatur. Området 
genomkorsars av flera välanvända stråk som i första 
hand löper längsmed parkens östra och västra sida. 
Biltrafiken här är stor och det är även bilen som får 
dominera gaturummet. Det västra stråket är det mest 
välanvända men barriäreffekten upplevs starkare på 
det östra stråket då bilarnas hastighet här är högre 
och det öster om detta stråk dessutom ligger en 
järnväg som blir en fullständig barriär då den inte går 
att korsa i området. Detta skapar också en gränseffekt 
vilket kan bidra till parkens låga användning. 

Gång- och cykeltrafiken har väl utbyggda banor längs 
östra sidan och på västra sidan fram till Tullgatan och 
de används relativt flitigt och konstant. Det östra 
gång- och cykelstråket används mest av cyklister då 
det kan anses som lättframkomligt utan någon större 
barriär som måste korsas. Det är det som gör det 
västra stråket lite besvärligare då ett trafikerat bilstråk 
måste korsas och Pantarholmen, som består av en 
liten kulle, antingen måste korsas eller rundas från 
detta håll. Här har flera iakttagelser gjorts av cyklis-
ter, som kommer söderifrån, har varit tvungna att 
korsa gatan för att nå cykelbanan och därigenom ska-
pat konflikter i gaturummet då biltrafiken är relativt 
konstant. Från denna sida av parken finns havet och 
tillsammans med stråket från Västra mark är detta 
stråket betydligt trevligare att röra sig i och används 
mer av gående och löpare. Det västra stråket används 
också av många barn till och från Tullskolan och av 
de som besöker mataffären.

Utifrån analysen av grönstrukturplanen och över-
siktsplanen har Tullparken framkommit som ett 
lämpligt studieobjekt för fallstudien. Tullparken är 
enligt grönstrukturplanen en park som saknar vistel-
sevärden och naturvärden. Det är en dåligt utnyttjad 
park som används lite trots dess placering nära de 
centrala delarna av Karlskrona (Karlskrona kom-
mun, 2008). Bebyggelsen i närheten av parken har 
stor brist på grönområden enligt grönstrukturplanen, 
trots parkens närvaro. Observationer och inventering 
av plats har gjorts och ska i det följande presenteras 
utifrån beskrivningar i text och kartor. 

Observationer och inventering av plats

Tullparken ligger centralt i Karlskrona precis utan-
för innerstaden. Parken ingår i ett grönt stråk som 
sträcker sig från Västra mark ner mot innerstaden. 
Stråket hade behövt förbättras med fler naturliga 
mötesplatser och Tullparken ger idag inga mervärden 
varken för omgivningen eller grönstrukturen. Parken 
innehar en strategisk roll i Karlskronas nya grön-
struktur och parken ska kunna koppla ihop grön-
strukturen samtidigt som den kan vara en eftertrak-
tad stadsdelspark. 

Observationerna har skett under tre olika dagar och 
vid tre olika tillfällen varje dag. Vädret har varit fint 
vid observationstillfällena och lämpat sig bra för 
rekreation eller sociala aktiviteter bortsett från de 

Fallstudie Tullparken
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Förändring

Tisdag 24/4

07:00
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Tid (30 minuter)

Temperatur

Väder

Aktiviteter

Rörelse i parken 
(andel av total)

12:00 17:00 07:30 12:30 17:30 09:00 14:00 20:00

Fredag 27/4 Söndag 29/4
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1 med hund, 2 
barn i gunga

1 med hund, 1 
barn i gunga, ca 
10 som grillar

3 med hund, 3 
barn i gunga 1 barn i gunga

Diagram 2. Observationer.
Diagram över observationstillfällen och rådande väderlek samt hur mycket folk som rör sig i parken. Rörelsen i parken är procent av total rörelse i 
området, det vill säga parkens besöksfrekvens delat med totala andel människor. Observera att bilar inte har räknats med, de rörelser som skett genom 
parken fast på asfaltsvägen inte har räknats in i parkens rörelse och att tid inte är en faktor utan bara antal har räknats.

Bild 1 Bild 2
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för flera besök, men som uppskattningsvis genererar 
folkliv i betydligt mindre utsträckning. Hållplatser 
för kollektivtrafik finns i området, men utnyttjas av 
relativt få i förhållande till mängden förbipasserande. 
Som mest har iakttagelser gjorts då ett tiotal personer 
väntat i busskuren och totalt har runt femton perso-
ner hoppat av eller på under ett observationstillfälle. 
Det går gott om bussar genom området, och under 
observationerna har det inte dröjt längre än fem 
minuter mellan varje avgång.
 
Parken har en sparsam gestaltning och erbjuder ingen 
variation i sitt utseende bortsätt från en ring med täta 
buskar omslutande ett par bänkar och en samling 
mindre träd. Det finns få element av något slag i par-
ken och den består mest av öppna kortklippta gräs-
ytor med passager i grus. Dessa gräsytor är det enda 
som märkbart sköts i parken. Belysningen i parken är 
sparsam och på kvällen används knappt parken alls, 
inte ens som passage. De stora öppna ytorna upplevs 
som öde, vilket sannolikt skrämmer bort besökare. 

Trots att Pantarholmen är en funktionsblandad 
stadsdel så får inte parken ta stor del av folklivet, 
vilket säkert beror på parkens utformning. De två 
byggnaderna som kantar parken i direkt anslutning 
och ramar in den är i norr Tullskolan och i söder 
ett ålderdomshem. Detta är två verksamheter med 
väldigt specifika målgrupper och har svårt att ge-
nerera ett folkliv till parken. Båda byggnaderna har 
även sina egna gårdar. De verksamheter som många 
har som målpunkt på Pantarholmen nås bäst genom 
det västliga stråket. Här hindras tillgången till parken 
av en häck och en kraftig sluttning och parken kan 
i söder endast nås via en trappa. Den mest naturliga 
porten in till parken från den västra sidan är i norra 
delen, men där gör trafiklösningen det inte speciellt 
attraktiv att korsa. Det västliga stråket har också sin 
mest lättframkomliga del väster om vägen, vilket 
skiljer de flesta förbipasserande från parken. Trottoa-
ren på andra sidan vägen är smal och används i första 
hand av dem som åker kollektivt. 

Vistelserna i parken är i stort sätt obefintliga och den 
används knappast ens som en genompassage. Akti-
viteterna som sker i parken är i första hand hund-
promenader under morgonen och en del pensionärer 
som rör sig genom parken och vilar längs vägen. 
En del barn använder lekplatsen men nästan enbart 
gungan och vid ett tillfälle sandlådan men inte något 
av de andra redskapen som finns på platsen. Vistel-
serna vid lekplatsen har under vardagarna varit korta 
perioder på maximum femton minuter medan det 
under helgen var en familj där uppemot fyrtio minu-
ter. Överlag så har aktiviteten och rörelsen igenom 
parken jämfört med rörelsen runtom den varit högre 
under helgdagen. 

De vuxna som vistats längre i parken gör det av i 
huvudsak två anledningar. För att de stannar och 
pratar med någon eller för att de ser efter sina barn 
på lekplatsen. Dock ska en intressant iakttagelse 
nämnas och det gäller runt tio personer i 25 till 30 
årsåldern som hade träffats i parken för att grilla och 
dricka öl. De fick själva dra ihop bänkar för någon 
naturlig samlingsplats för sådana ändamål finns inte i 
parken och marken som är låglänt blir efter regn sank 
och det står ofta vatten i parken. Detta var också 
enda gången iakttagelser över bänkarnas användning 
gjordes.  Antalet vistelser eller sociala aktiviteter är 
annars nästan helt försumbara i förhållande till hur 
mycket folk som rör sig omkring parken. Omkring 
femhundra personer rör sig kring parken på en och 
en halv timma och totalt över de fyra och en halv-
timma som observerats har knappt femtio personer 
sysslat med någon sorts aktivitet och dessa är nästan 
uteslutande användandet av gungan eller att rasta 
hunden. Iakttagelsen av grillningen kan ändå ses som 
att naturliga miljöer att kunna vistas i och träffa folk 
är efterfrågade. 

Det som mest påtagligt skapar folkliv i området, för-
utom de förbipasserande, är mataffären Willys som är 
välbesökt. Vissa andra mindre verksamheter finns sö-
der om parken på Pantarholmen, vilka är målpunkter 

Bild 3 Bild 4 Bild 5

Bild 1. Vy över Tullparken från sydväst. Bild 2. Väster om Tullparken. Busshållplatsen och häcken som avskiljer parken syns i bild. Bild 3. Den nordvästliga entrén från 
det välanvända västra stråket. Bild 4. Mötesplats i nordöstra delen av Tullparken. Ingen har observerats använda bänkarna. Bild 5. Trappa som är den sydvästliga entrén.
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Karta 7. Analyskarta över rörelse med inventering.
Kartan visar på de mest välanvända stråken och visar således inte på alla rörelser eller aktiviteter som förekommit i parken. En enkel inventering är också 
gjord över områdets bebyggelse för att få en förståelse över stadens struktur. Bilstråken är redovisade så att tjocklek representerar antal och transparensen 
representerar barriäreffekten, ju mörkare desto större barriär. Gång och cykelstråk är redovisade så att Linjetjockleken representerar framkomligheten och 
tätheten representerar antal rörelse längs stråket.
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I de observationer som här har presenterats så har 
med största sannolikhet inte den naturliga miljön på-
verkats då de som besöker och rör sig igenom områ-
det har ett fast mål eller redan bestämt sig för en vis-
telse och gör detta trots mänsklig närvaro. Det som 
kan påverkas mest av forskarens närvaro är de akti-
viteter som sker direkt i parken men denna inverkan 
kan ses som tämligen liten då plats för observation 
har varit avskild från direkt inverkan på dessa möjlig-
heter. Att slumpen skulle ha påverkat resultatet kan 
aldrig frångås men kan ses som liten då tidpunkter 
har valts för att täcka in så mycket som möjligt och 
resultaten för observationerna har visat på samma 
tendenser. Vad gäller slarv så har det medvetet inte 
förekommit men det kan ha inträffat att vissa rörelser 
eller aktiviteter har missats eller räknats två gånger 
då området är av betydande storlek. Detta kan dock 
anses ha vägts upp av antalet observationstillfällen 
och att plats för observation har varierat för att täcka 
av parken så optimalt som möjligt. Den bakgrund 
som jag som forskare går in med i ett sådant här pro-
jekt påverkar med största sannolikhet resultatet. Som 
studerande vid Fysisk planering så kan utbildningens 
inriktning påverka sättet att se rörelsemönster och 
hur människor beter sig i miljöer. Att analysen av 
Karlskrona kommuns grönstrukturplan och över-
siktsplan föregick observationerna kan även detta ha 
påverkat sättet att se på parken, dess användning och 
de stråk som finns. 

Av de yttre faktorer som har kunnat påverka har 
väder och vind varit det som mest påtagligt har 
haft betydelse och observationstillfällena har därför 
valts utifrån en bra väderlek. Andra yttre faktorer 
som har kunnat påverka är speciella händelser eller 
evenemang som kunnat snedvrida resultatet. Några 
sådana händelser eller evenemang har inte observe-
rats. Något som dock kunnat påverka både rörelse 
och aktivitet är den nybyggnation som sker i direkt 
anslutning till Tullparken. Inget märkbart buller har 
förekommit under observationerna men bygget har 
kunnat påverka vistelsen med andra olägenheter eller 

Det östra stråket används mest av snabbare trafikan-
ter då biltrafik är tillåten i 70 kilometer i timmen och 
gång- och cykelbanan domineras av cyklister. Mindre 
aktivitet över helgen tyder på att stråket framförallt 
används som en transportsträcka. Detta stråk kantas 
av en järnväg i öster med storskalig verksamhet på 
andra sidan. På östra sidan är parken dåligt inramad 
och den glesa trädplanteringen definierar parkens 
gräns dåligt. Det finns inte heller något som bjuder 
in till parken från denna sida. Det tydligaste stråket 
genom parken är asfaltvägen som delar parken i två 
delar. Den nordöstra delen av parken har väldigt få 
besökare och inga aktiviteter har iakttagits. 

Parkens låglänthet har flera nackdelar då den lätt 
blir sank vid regn och att kontakten med havet helt 
tappas. Det är också svårt för dem som rör sig längs 
det västra stråket att få en överblick över parken och 
aktiviteterna i den blir undanskymda. Att denna 
utformning kan skapa lä för dem som vistas i parken 
vägs inte upp av det den förlorar och på grund av de 
stora öppna ytorna så blir parken blåsig.

Parken visar svag integrering i stadens strukturer och 
det är snarare så att parken hamnar utanför staden. 
Att så här mycket yta bara får vara är inte till gagn för 
någon och dess monotona utformning gynnar inte 
heller någon biologisk mångfald. Det som parken i 
dagens utformning ändå kan bistå med är infiltration 
av dagvatten, då dess sluttning ner från Pantarhol-
men effektivt kan fånga upp regnvatten, och som en 
grön miljö i den täta staden som upplevs av många 
förbipasserande.

Det finns flera risker med en systematisk observation 
och yttre faktorer som kan påverka utfallet av de re-
sultat som samlas in. Forskaren kan störa den natur-
liga miljön och på så vis påverka resultatet. Slumpen 
kan ha en betydande roll, det kan förekomma slarv 
eller så påverkar den förförståelse som forskaren har 
resultatet (Denscombe, 2009). 
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Alexander Ståhle med många fler skriver att till-
gängligheten är det viktigaste vad gäller en park och 
hur den fungerar (Lundgren Alm, 2001; Read & 
Fernandez, 2010; Ståhle, 2005). Tillgängligheten 
handlar många gånger om stadens strukturer vilket 
är svårt för en park att ändra och huruvida en eller 
flera barriärer behöver korsas för att ta sig dit. Om 
parken kan integreras i stadens strukturer och gröna 
lättframkomliga stråk bildas mellan grönområdena så 
gynnas tillgängligheten till parken och staden upplevs 
grönare. Det handlar många gånger om att parken 
placeras rätt i staden så att den kan nås av så många 
som möjligt och på lättast möjliga sätt (Lundgren 
Alm, 2001). 

Även om parkens besöksfrekvens många gånger är 
beroende av sin direkta omgivning så kan en oattrak-
tiv park med få och låga bruksvärden ha få besökare 
trots att många rör sig förbi den. En dåligt besökt 
park kan få fler besökare genom rätt utformning och 
gestaltning samtidigt som den integreras i staden. 
Parken måste framförallt erbjuda en variation av både 
aktiviteter och upplevelser och den ska utformas för 
alla. Parken måste kunna stimulera våra synintryck 
samtidigt som en variation av aktiviteter skapar en 
tillgänglighet för flera och ökar tryggheten då den är 
aktiv fler timmar av dygnet, vilket i sig också ökar 
tillgängligheten (Jacobs, 2005; Olsson, 1998). 
Miljöer som är tillgängliga för olika sociala grupper 
ökar integrationen i samhället för många. Aktivite-
terna ska inte bara kunna utföras utan också upplevas 
och betraktas på avstånd samtidigt som parken ska 
kunna erbjuda lite mer avskilda miljöer för en stilla 
vistelse. En varierad utformning av parken skapas 
med element i ögonhöjd och utifrån ett brukar-
perspektiv. En variation av öppenhet och slutenhet 
tillsammans med en variation i höjdskillnad skapar 
varierade utsikter och blickfång. Parken får gärna för-
ses med en centrumbildning som blir en mötesplats 
där parkens höjdpunkt kan upplevas och i större 
parker skapar det en orienterbarhet (Jacobs, 2005). 

genom kunskap att det funnits. Östra stråkets gång- 
och cykelbana har påverkats märkbart av byggnatio-
nen genom en smal passage som måste passeras som 
dessutom till viss del är grusbelagd. En påverkan som 
kan ha effekt på resultatet men stråket har trots det 
varit välanvänt och ger med största sannolikhet ingen 
snedvridning som i slutändan påverkar resultatet för 
uppsatsen. 

För att resultaten ska kunna förstås och uppsatsen 
kritiskt kunna granskas så bifogas karteringen över 
observationerna i bilagor längst bak i dokumentet.

Planförslag

Den kunskap som forskningsöversikten har givit och 
de resultat som metoderna har producerat ligger till 
grund för det planförslag som ska presenteras. Krite-
rierna från litteraturen har redan förts fram och dessa 
har kompletterats med förutsättningar som platsen 
i sig ger och de rörelsemönster och aktiviteter som 
observerats. Här kommer grönstrukturen i den täta 
staden studeras mer i detalj för att mina forsknings-
frågor ska kunna besvaras.

Med utgångspunkt i att Karlskrona behöver expan-
dera för en framtida folkökning och att kommunens 
strategi för bebyggelseutveckling är förtätning (Karls-
krona kommun, 2010) så ska detta planförslag i 
huvudsak försöka svara på frågan: Går det att kombi-
nera en tät stad med en betydande grönstruktur och hur 
görs denna tillgänglig för hela staden? Genom analys 
av översiktsplan och observationer av plats så har 
en slutsats kunnat dras om att kommunen inte har 
några större resurser för underhåll och förvaltning 
av parkmiljöer. Därav är inte det enda problemet 
att grönområden tas i förfogande för exploatering 
utan också att de som finns kvar sköts mindre bra. 
Planförslaget ska därför försöka visa på hur en tätare 
stad kan kombineras med en betydande grönstruk-
tur genom att tillåta viss exploatering väl integrerad 
i grönstrukturen. Genom en exploatering kan även 
medel finnas för att rusta upp parken. Karta 8. Planförslag över Tullparken.

Föreslagen utformning av Tullparken. Ambitionen är att få en bättre park 
som kan användas av alla. Tillsammans med detta tillåts en exploatering 
som med sin utformning blir en tillgång för parken. Det skapas en tätare 
stadsdel som till trots blir och upplevs grönare.
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variation av aktiviteter gör parken tillgänglig för fler 
och ju mer skilda sociala grupper som befinner sig i 
parken desto fler kommer att besöka den. Mångfald 
föder med andra ord mångfald (Jacobs, 2005). 
Tydliga entréer och en utformning som lockar till 
besök är en nödvändig del för tillgängligheten och 
det i sin tur främjar en fysisk aktivitet. 

Gestaltningen av Tullparken måste i första hand 
tillgodose tillgängligheten till parken. Både fysiskt ge-
nom lättillgängliga entréer och bra stråk och upplevd 
genom en väl integrering i stadens struktur, en öppen 
och välkomnande utformning och aktiviteter för 
alla sociala grupper. Det viktigaste är att bygga bort 
branten i västra delen och skapa öppenhet ut mot 
staden. Parken ges en jämnare höjdprofil och trap-
por undviks i anslutning till parken. Parken ska trots 
detta fortfarande få ha en tydlig avgränsning och vara 
en viktig händelse i stadsrummet samtidigt som den 
är integrerad med staden och inte stänger ute folk. 

Det nuvarande bildominerande gaturummet gör 
tillgängligheten till parken svår från den västra sidan 
då det mest välanvända och bäst utbyggda gång- och 
cykelstråket är beläget på fel sida av vägen. Detta ska-
par konflikter och leder till att parken blir isolerad. 
Den viktigaste målpunkten i området, mataffären 
Willys, ligger på rätt sida av vägen och skapar ytterli-
gare en dragningskraft bort från parken. Genom att 
de gående sätts i fokus och att all trafik norrifrån leds 
om västerut så minskar den barriäreffekt som delar 
Pantarholmen samtidigt som en direkt koppling sker 
till mataffären. Här kommer en markbeläggning att 
dämpa biltrafikens framkomlighet och en förläng-
ning av markbeläggningen söderut skapar en hård-
gjord mötesplats eller torg som kan användas som 
marknad eller för andra evenemang och knyter ihop 
det naturliga med människans konsumtion. Detta 
skapar en urban plats som får fungera tillsammans 
med grönområdet och länka samman dessa med 
staden. Hela Pantarholmen blir mindre trafikerad 
och tillgängligheten till Tullparken ökar för de bo-
ende och för hela staden. Detta medför också att alla 
målpunkter på Pantarholmen kan nås enklare och på 
ett säkrare sätt. Söderifrån bildas en vändplats med 
kantstensparkering integrerad med grönstrukturen 
vilket gör att platsen fortfarande är möjlig att nå med 
bil söderifrån genom Pantarholmen. 

Den fysiska eller faktiska tillgängligheten är viktig för 
att direkt få tillgång till parken men utan en upp-
levd tillgänglighet så blir inte parken välbesökt. En 

För ökad tillgänglighet österut mot de av översikts-
planen föreslagna utvecklingsområdena så kommer 
parken att kopplas ihop med dessa av en liten mindre 
så kallad ekodukt. Genom att överbrygga barriärerna 
på östra sidan av parken görs den tillgänglig för dessa 
områden samtidigt som den genom en förlängning 
kan koppla samman området med Bryggareberget. 
Detta gynnar den biologiska mångfalden i parken 
och tillsammans med stråket upp mot Västra mark 
så binds de båda ekologiska ryggraderna ihop. En 
begränsning kan vara ekoduktens storlek och om 
denna får utstå hårt slitage men med en största bredd 
på över femton meter så borde gott om plats finnas 
för mänsklig passage vid sidan av artspridning. Grön-
strukturen förs också samman med Långö genom 
trädplanteringar längs vattnet och med innersta-
dens grönområden från flera håll. Söderut förlänger 
trädplanteringar och mindre gröna ytor parken och 
grönskan integreras i stadens strukturer. På detta sätt 
kan en sammanhängande grönstruktur skapas in mot 
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Karta 9. Tillgänglighet.
Flera åtgärder görs för tillgängligheten och tydliga entréer skapas.
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innerstaden och grönskan kan även mjuka upp den 
annars hårda miljön och skapar en mer mänsklig 
skala.

En variation skapas genom att grönskan används som 
ett gestaltningselement och tillgången till flertalet 
aktiviteter. Variationen av upplevelser och aktivite-
ter skapar ett varierat folkliv vilket skapar aktivitet 
stora delar av dygnet. Parken blir trygg att vistas i 
och kommer att fungera som en plats för att binda 
ihop bostadsområden och minskar segregationen i 
staden. Genom att gestalta med olika element och 
på olika sätt så skapas intressanta vyer som lockar till 
rekreation och skapar stimulans. Det ska finnas något 
för alla i parken och det ska finnas möjlighet till att 
dra sig undan och uppleva folklivet på avstånd. En 
varierad utformning skapar också mervärden för en 
biologisk mångfald.

De aktiviteter som erbjuds av lite mer fysisk karaktär 
anläggs i kanten av parken för att de ska synas utåt 
och locka mer människor till att besöka parken. Här 
ska det finnas möjlighet för olika sorters bollsporter 
då grus-, gräs- och sandbanor anläggs för allt ifrån 
boule till volleyboll. I västra delen av parken finns 
ett center för uthyrning av utrustning och eventuellt 
bokning. Här kan också möjligheten till uthyrning 
av vattenfordon under sommaren få finnas och av P

N
20m0m

skridskor under kalla vintrar. I anslutning till denna 
anläggning finns möjlighet att komma ner till vattnet 
genom en trappa. Verksamheterna som riktar sig till 
parkens aktiviteter blir en del av den. 

Aktiviteter och verksamheter som anläggs i utkanten 
av parken har en funktion av att locka folk till parken 
och motverka en negativ gränseffekt. I väster är detta 
inget större problem men i öster där barriäreffekten 
är betydligt större så finns risken för ett utarmat 
folkliv. Detta avhjälps genom att Tullparken får växa 
österut och att barriären överbryggas tillsammans 
med de verksamheter som kan bidra till ett aktivt 
folkliv här, såsom restauranger med uteserveringar.

Lekplatsen som idag är välanvänd får vara kvar på 
samma plats och fortsätter att vara strategiskt place-
rad närmst den mesta bostadsbebyggelsen. Miljön 
runtomkring kompletteras och lekplatsen blir lite 
mer undanskymd för mer privat lek och miljöer för 
vuxna skapas där de kan dra sig tillbaka något men 
ändå ha uppsikt. Lekplatsen lokaliseras dessutom i 
direkt anslutning till uteserveringen i södra delen av 
parken och skapar en attraktiv miljö för föräldrar. 
Norra delens uteservering lämpar sig mer för dem 
som vill komma bort från folklivet då denna är belä-
gen i direkt anslutning till den mer vildvuxna miljön.
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Karta 10. Variation.
En varierad utformning av grönskan och topografin skapar upplevelser. 
Öppna fält i kombination med en kulle, täta planteringar och småskalighet.

Karta 11. Aktiviteter.
En variation av aktiviteter skapar tillgänglighet för fler och främjar en 
fysisk aktivitet. Parken blir aktiv.
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2 våningar

2 våningar

4 våningar

Aktivitet och variation skapas också av den bebyg-
gelse som anläggs i parken. Bebyggelsen tar yta i 
anspråk och kan splittra grönstrukturen men med 
rätt utformning så kan den negativa effekten minskas 
eller nästan helt försummas. Ytan som bebyggelsen 
tar i besittning kan aldrig ersättas av gröna tak eller 
fasader men det skapar definitivt mervärden i jäm-
förelse med bebyggelse utan dessa. När det gäller 
grönstrukturens sammanhang så gynnas denna av 
Tullparkens utformning i helhet jämfört med tidigare 
och placeringen av bebyggelsen är gjord för att störa 
så lite som möjligt. Byggnaderna används istället som 
avskärmning mot trafikleden och järnvägen vilket 
gynnar ekosystemtjänsterna i parken. Detta görs 
genom att den delen av byggnaden med långsidan 
mot trafikleden får skjuta upp lite grand med fyra 
våningar. Viktigt är dock att byggnaderna inte blir 
alltför höga och skuggar parken. Detta skapar även 
en avgränsning och inramning. De mindre längorna 
får en mer mänsklig skala med endast två våningar 
där verksamheter kan rymmas i bottenvåningen och 
bostäder eller kontor i den översta på de två som vet-
ter ut mot stråken och bostäder i de andra två läng-
orna längs bron. De skapar ett folkliv i parken både 
genom de boende och genom de verksamheter som 
finns här. Den biologiska mångfalden skyddas från 
trafikledens negativa påverkan och parken blir tydligt 
avgränsad samtidigt som de lockar in till besök. Verk-
samheterna i bebyggelsen får vara en naturlig del av 
parkens miljö genom att serveringar skapas i anslut-
ning till dem. Dessa gynnar parkens besöksfrekvens 
såväl som verksamheternas lönsamhet. Parkerings-
möjlighet finns att lösa tillsammans med nybygg-
nationen av seniorbostäder. I planbeskrivningen till 
denna byggnation står att mark är reserverad för 
parkeringsdäck som kan anläggas vid behov (Detalj-
plan för fastigheten HEMMET 23 m fl). 

Att bebyggelsens innergård får vara en privat del för 
de boende i den annars offentliga miljön är viktigt. 
De snedställda längorna sluter ut mot parken och 
den lite mindre gården kompletteras med närhet till 
attraktiv bostadsnära grönska. I mynningen ut från 
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Karta 12. Inramning.
De nya byggnadskropparna får avgränsa och rama in parken 
tillsammans med de nuvarande byggnaderna och en tydlig rad med 
träd. Parken får en viktig plats i stadens struktur. Trots detta är 
parken öppen och välkomnande. Det tillåts ha kontakt med havet 
och den nya torgbildningen då avgränsningen här är mer öppen

Karta 13. Bebyggelse.
Utformningen av bebyggelsen ska göras med gröna tak och fasader. 
Byggnaderna tillåts bidra till en aktiv park samtidigt som innegårdarna 
utformats för att skapa privathet i den offentliga miljön. Här tillåts 
odling vilka kan vara med i skapandet av ett hållbart samhälle.
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Pantarholmen så anläggs ett dike som kan ta hand 
vattnet som leds ner här då Pantarholmens hårdgjor-
da ytor inte lämpar sig för infiltration. Diket anläggs 
också med en våtmark som är torrlagd när det inte 
regnar men som kan svämmas över vid kraftiga regn. 
Det är inte bara dagvattenhanteringen och stadens 
reningsverk som gynnas av lokala lösningar utan det 
blir också mervärden för den biologiska mångfalden 
och för rekreationen i parken (Elander (red.), 2001). 
Det som påverkas negativt av diket är rörelsefrihe-
ten i parken men samtidigt så gynnas fler spontana 
möten och tillsammans med andra element så styr 
parkens utformning, trots dess öppenhet, människor 
till att följa stråken vilket minskar slitage.
Tullparken innehar en strategisk placering i staden 
för att kunna fungera som park. Den ingår också 
som en viktig del i att försöka binda ihop grönstruk-
turen, som påpekats av både grönstrukturplanen och 
översiktsplanen, och att föra in den i innerstaden.

gården anläggs mark för odling. Denna avskärmar 
innergården ytterligare och skapar en slags övergångs-
zon mellan det privata och offentliga. Här kan även 
de boende få göra nytta och känna sig delaktiga. 
Detta kan också få bli en social mötesplats där de 
boende skapar sociala relationer både sinsemellan och 
utåt mot förbipasserande. En integration i samhället. 
Det som odlas kan konsumeras av de boende eller 
säljas på den plats som har bildats utanför mat-
affären. Den stadsnära odlingen är en viktig del för 
den hållbara staden i framtiden med lokala kretslopp 
(Colding, 2007).

För den biologiska mångfalden så är det viktigt att 
olika miljöer finns som sköts på skilda sätt (Colding, 
2007). Förslaget inhyser både odlingar, planteringar 
och mer vildvuxna miljöer. Längs välanvända stråk 
finns mycket träd och buskage för att skydda de eko-
logiska kvaliteterna. Den norra delen av parken blir 
en vildvuxen miljö som tillsammans med den täta 
trädplanteringen i mitten av parken och de småska-
liga buskagen vid lekplatsen blir ett komplement till 
den annars relativt strikta planen. Detta ger variation 
åt både upplevelsen och av biotoper vilket gynnar 
den biologiska mångfalden. Den lite mer vildvuxna 
miljön har medvetet lagts närmast skolan då denna 
miljö kan nyttjas som ett klassrum för naturen. Det 
är också i den norra delen som minst rörelse iakt-
tagits och därav får miljön vara mer skyddad och här 
finns också möjlighet för kompostering. 

Parkens låglänthet och att det observerats stå vatten 
i den tyder på att parken är viktig för omhänder-
tagandet av dagvatten. Hanteringen av detta måste 
styras upp och vattensamlingar i parken är något som 
kan hindra dess användning. Genom en jämnare 
höjdprofil skapas mindre förutsättningar för att vat-
ten ansamlas då det kan rinna sakta genom parken 
och infiltreras. I den kraftigaste lutningen ner från 
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Karta 14. Skötsel.
Den biologiska mångfalden gynnas av en variation av biotoper vilket 
skapas av områden med olika karaktär och skötsel. Denna variation 
gynnar också de sociala aktiviteterna i parken. De boende kan få vara 
med i skötseln av parken och avlastar således kommunen.

Sektion 1. A-A.
En sektion för att visa på parkens topografi 
och hur bron fungerar över järnvägen.



56

Genom parkens utformning kan en attraktivare grön 
miljö skapas samtidigt som en exploatering tillåts 
med plats för bostäder och verksamheter. Detta 
skapar en tätare stad i linje med kommunens 
ambitioner samtidigt som staden fortsatt kan vara 
grön. 
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Karta 15. Grönstrukturen.
Hur grönstrukturen fungerar ihop med parken. Den binds i nuläget ihop 
norrut med stråket från Västra mark. Genom utformningen kommer 
parken även att bindas ihop med Långö och Bryggareberget och bildar en 
sammanhängande grönstruktur i mellanstaden. Söderut så fortsätter gröna 
stråk in mot centrum.

Karta 16. Planförslag med sammanfattning.
En sammanfattning av de viktigaste idéerna för skapande av en väl 
fungerande grönstruktur i en stad som blir tätare.
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Bebyggelse

Bostäder i närheten av parken 
skapar aktivitet dygnet runt. 
Verksamheter i bottenvåning kan 
locka mer folk. Här har de även 
försetts med uteservering vilket 
gynnar såväl parken som verk-
samheten. Användning av parken 
fler timmar om dygnet leder till 
ökad trygghet vilket skapar 
tillgänglighet. Gröna tak och 
fasader bidrar till en biologisk 
mångfald men kan aldrig ersätta 
den yta den tar i besittning. Viktigt 
är att bebyggelsen inte bryter av 
gröna stråk och om den bekläs 
med grönska så kan staden få 
vara tät samtidigt som en bety-
dande grönstruktur kan finnas. 

Många vill uppleva folkliv men 
vill göra det på avstånd. Här 
finns möjligheten att dra sig 
undan men ändå se och höra 
aktivitet i parken. Att vara nära 
men inte tillsammans. Det är 
viktigt att parken har något för 
alla. Variation i parken skapar 
mervärden både för männis-
kan och den biologiska 
mångfalden. Slutenhet och 
öppenhet skapar intressanta 
vyer. En variation av männis-
kor minskar segregationen i 
samhället och ser till att 
parken är aktiv fler timmar på 
dygnet.

Trädplanteringen förlänger 
parken och är ett effektivt 
sätt att integrera grönskan 
i stadens strukturer. 
Staden kommer kännas 
grönare. Mjukar upp den 
annars hårda miljön och 
skapar en mer mänsklig 
skala. Här i kombination 
med kantparkering.

Tillgänglihet

Den absolut viktigaste förbättringen 
som parken får är en ökad tillgänglig-
het. De gående sätts i fokus och får 
dominera gaturummet. All trafik leds 
om västerut för att ta bort stora delar 
av barriäreffekten som skapas tvärsi-
genom Pantarholmen. Den brant som 
innan vätte ut mot gatan tas bort och 
parken får en mer jämn höjdprofil. 
Även buskaget tas bort och parken 
blir öppen utåt och blir en del av 
stadsrummet. På detta sätt skapas 
en bättre tillgänglighet till parken både 
för de som bor i dess direkta närhet 
och för de som kommer längre ifrån. 
Detta kan medföra ökat slitage men 
de tydligaste stråken kantas av 
gångar. Här skapas också en slags 
samlingsplats eller torg. Denna kan 
fungera tillsammans med parken och 
blir en länk mellan det naturliga och 
människans verksamheter. Platsen 
kan också utnyttjas som marknad.

Aktivitet

Platser för aktivitet läggs i 
kanten av parken. På detta sätt 
syns aktiviteterna utåt och 
lockar folk till att besöka parken. 
Här finns grus-, gräs- och 
sandbanor för olika sorters 
bollsporter, allt från boule till 
fotboll eller tennis. I väster finns 
möjlighet till kanotpaddling på 
sommaren och skridskor på 
vintern. Här anläggs också en 
verksamhet som kan hyra ut 
material till de aktiviteter som 
finns i parken. Denna kan vara 
säsongsöppen eller året runt 
beroende på efterfrågan. 

En tydlig entré som 
kan locka besöka-
ren in i parken. På 
detta sätt ökar den 
upplevda tillgäng-
ligheten och fysisk 
aktivitet främjas.

På kullen får man en 
överblick över parken 
och havet och den 
visar tydligt på 
parkens centrum. En 
centrumbildning är 
viktig för parken. Här 
ska parkens klimax 
upplevas.

En varierad skötsel gynnar den 
biologiska mångfalden vilket ger 
högre upplevelsevärden. En odling 
ger de boende något att ansvara för 
och bidrar till ett hållbart samhälle 
och ökad integration. Den norra 
delen av parken får bli lite mer 
vildvuxen. Blir ett komplement till den 
annars strikta parken och gynnar 
biologisk mångfald samtidigt som 
den kan användas för undervisning.

En lite mindre typ av 
ekodukt som vars 
tanke är att kunna 
sprida en biologisk 
mångfald över barriärer. 
I detta fall är fokus en 
ökad tillgänglighet.

Lekplatsen är idag 
välanvänd och får vara 
kvar men miljön runtom-
kring kompletteras. Den 
blir lite mer undanskymd 
för mer privat lek och 
miljöer för vuxna skapas 
där de kan dra sig 
tillbaka lite men ändå ha 
uppsikt.

Parken är låglänt och det 
står ofta vatten i den. 
Detta tyder på att parken 
är viktig för omhänderta-
gandet av dagvatten. 
Dagvattenhanteringen kan 
tas med i gestaltningen 
och bidrar positivt till både 
rekreation och biologisk 
mångfald. Det negativa 
kan vara att det hindrar fri 
rörelse men samtidigt så 
styrs människor mot fler 
möten och slitaget mins-
kar.

Dagvatten-
hantering

Entré

Centrum

Skötsel

Lekplats

Variation

Integrering

Ekodukt
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Uthyrning

Parken blir mer aktiv. Kanske 
måste parken exploateras för att 
det ska finnas ekonomi till att 
också rusta upp den. Med rätt 
utformning kan parken få högre 
värden än tidigare.





Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur grönstrukturen kan behandlas i en allt tätare stad.

Det är utifrån detta syfte som arbetet har kretsat och jag har genom mina metodval försökt få fram 
relevant information för att i det följande kunna svara på och diskutera kring frågeställningen.

Är grönområdet viktig i den urbana staden och varför? 

Hur behandlas grönstrukturen i en allt tätare stad och skulle den kunna hanteras annorlunda?  

Går det att kombinera en tät stad med en betydande grönstruktur?

Slutsats
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finns en märkbar konflikt mellan grönstrukturen 
och andra intressen inte minst när alla dessa ska få ta 
plats i en översiktsplan. Det är denna konflikt som 
uppsatsen haft för syfte att belysa och försökt hitta 
lösningar på.

På grund av grönstrukturens komplexitet och behov 
av variation och att vara sammanhängande så krävs 
det att planeringen av den sker på flera nivåer. Att 
gestalta ett grönområde i detalj är viktigt och det är 
då de verkliga kvaliteterna kan komma fram. Grön-
området kan bli viktigt för de som bor i dess närhet 
och bistå med viktiga ekosystemtjänster för hela sta-
den. Avgörande är också att grönstrukturplaneringen 
sker på en översiktlig nivå. Varje grön miljö behöver 
ingå i en helhet och gestaltas efter grönstrukturens 
behov som helhet. Om allt för stort fokus läggs på 
det enskilda grönområdet så finns risken att önskat 
resultat ändå inte uppnås. Därför är det viktigt att 
grönstrukturfrågorna kommer in tidigt i planerings-
processen och att tydliga riktlinjer tas fram. Riktlinjer 
eller normer som kan få vara med i hela planerings-
processen från översiktliga planhandlingar ner till 
detaljplanen. Viktigt är, om en strävan mot en väl 
fungerande grönstruktur finns, att de får vara väl 
förankrade i planeringen. Även om riktlinjerna och 
normerna behöver vara styrande för att ha betydelse 
så har jag uppfattningen av att de måste kunna vara 
flexibla och inte låsa planeringen. För även om det 
gröna måste skyddas så får det inte vara på bekostnad 
av stadens utveckling. Staden bör kunna utvecklas 
tillsammans med grönstrukturen och det är det som 
denna uppsats försökt visa på.

Den viktigaste uppgiften för grönstrukturen har i 
denna uppsats varit att göra sig tillgänglig för män-
niskan. Det handlar framförallt om rörelsefrihet och 
lättillgängliga grönområden. Fallstudien har här visat 
på flera möjligheter att kunna få människor att röra 
sig genom grönstrukturen och detta skapar också en 
förhoppning om ett mer fysiskt aktivt samhälle.

Forskningen som tagits fram till denna uppsats visar 
på betydelse som grönskan har för människan och 
staden. Karlskronas grönstrukturplan går helt i linje 
med denna uppfattning. Uppförandet av grönstruk-
turplanen tyder på att grönstrukturen har en bety-
delse för staden. Men grönstrukturen skapar också 
problem och kanske är den inte alltid så värdefull 
som den framställs. I Karlskronas fall så har kommu-
nen hänvisat till stadens läge med närhet till havet. 
Denna ska kunna ersätta både sociala och till viss del 
ekologiska värden för staden och bristen på grönom-
råden kompenseras därmed i den täta innerstaden. 
Få städer har dock denna närhet till havet och här är 
kanske grönskan oumbärlig. Fast många är de som 
söker sig till de täta delarna av staden. Frågan är om 
vi gör det för att vi mår bra eller för de bekvämlig-
heter närheten ger oss. Många är också de som söker 
sig utåt. Utanför staden och närmare naturen. Här 
kan människan uppleva frid och distans från stadens 
stressiga miljöer medan andra frivilligt söker sig till 
just dessa påfrestande miljöerna. Livet i innerstaden 
kan ses som eftertraktat och detta sätt att bo tätt 
målas många gånger upp som hållbart. Om dessa två 
levnadssätt hade kunnat kombineras så att en tät stad 
hade fått vara grön kanske ytterligare ett steg mot ett 
hållbart samhälle hade kunnat tas.

Trots att grönskans betydelse lyfts fram tillsammans 
med en strategi om att förtäta staden så finns få an-
tydningar på hur dessa kan samverka. Men behöver 
en urban och tät stad stå i konflikt med gröna miljöer 

Det kan ses som en självklarhet att ju tätare staden 
blir desto mer belastade blir de gemensamma ytorna 
Fler är de människor som ska dela på resurserna. 
Karlskrona ska till exempel bygga bostäder åt tvåtu-
sen personer i och runt de centrala delarna i staden. 
I ett område med redan liten grönska kan här uppstå 
ett problem om grönskans betydelse nu kan antas 
vara positiv och rent av avgörande för ett hälsosamt 
liv. Detta är nog heller inget typiskt för Karlskrona 
då stadsförtätning är ett vida använt begrepp. Det 
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för trygghet och tillgänglighet så länge vi kan samsas 
om stadens miljöer. Bebyggelsen kan, som fallstudien 
har visat, kombineras med grönstrukturen och trots 
att bebyggelsen tar upp viktig mark så är det möjligt 
att tillåta exploatering av grönområden och skapa 
grönare miljöer. I detta fall en miljö som ska vara mer 
tillgänglig för fler och erbjuda fler ekosystemtjänster 
och högre bruksvärden. Fördelen med en byggnation 
kan också vara att då få ekonomiska medel för upp-
rustningen av grönområdet. Det svåra kan dock vara 
att få exploatören att förstå fördelarna med gestal-
tandet av grönstrukturen och om det väger upp den 
samhällsekonomiska nyttan med att göra det. Detta 
är beräkningar som kan vara svåra att göra och kräver 
långsiktighet.

Forskningsöversikten visar att människan behöver 
vara i gröna miljöer för att må bra. I dagens samhälle 
finns det lite tid för utevistelse och många upplever 
hellre naturen framför tv:n. Det innebär att tillgäng-
ligheten till grönområden är väldigt viktig och att 
det med fördel måste göras enkelt och lockande att 
komma ut i naturen. Grönområdena behöver göras 
faktiskt och upplevt tillgängliga för att kunna erbjuda 
utevistelse för alla i gröna miljöer. 

Grönska och urbant behöver inte vara varandras mot-
satser utan staden kan fortsatt få vara urban med torg 
och hårdgjorda ytor samtidigt som den får grönska. 
Parkens miljöer kan kombineras med torgets funktio-
ner och staden kan delas upp, brytas ner och gestaltas 
med gröna element. Jag ser en fördel med att parker 
och torg kan ligga sida vid sida och skapa tillgängliga 
gröna miljöer direkt från stadens mest urbana delar. 

Utifrån studien kan parken anses vara viktig för 
urbaniseringen och en förutsättning för den idag så 
eftertraktade blandstaden. 

Fallstudien visar ytterligare på att det går att kombi-
nera grönstrukturens möjligheter och att dessa ofta 
samspelar i en helhet. Det kan skapas mångfald av 
aktiviteter som gynnar ett socialt liv och invånarnas 
integration i samhället. Det kan skapas mångfald av 
upplevelser vilket stimulerar människan och tillsam-
mans med den rofylldhet som grönområdet kan 
erbjuda så bidrar det till människans välbefinnande. 

Om staden fortfarande ska kunna grönska måste vi 
kunna nyttja de allt färre friytorna i den täta staden 
gemensamt och vi måste kanske acceptera att vår 
kvartersgård används av alla. Det är ofta inga pro-
blem att röra sig längs en fasad mot en gata men dä-
remot känns det inte lika tillåtet att röra sig kring hus 
som ligger på en grönyta även om inte ytan är privat. 
Integreringen av grönstrukturen i staden är viktig för 
att den ska kunna vara sammanhängande och få sta-
den att kännas grön. Därför blir det i framtiden, om 
staden fortsatt ska förtätas och grönskan ska vara en 
del av den, viktig att kunna kombinera gröna stråk 
med transportstråk, bebyggelsestruktur med grön-
struktur och att parken sköts på rätt sätt och med rätt 
resurser för att öka dess motståndskraft mot slitage.

Att tillåta en exploatering av parken har i arbetet inte 
bara varit ett nödvändigt ont för att försöka visa på 
att det är möjligt, för det är nästan alltid rent prak-
tiskt möjligt att anlägga bebyggelse på ett sedan tidigt 
oexploaterat område. Utan tanken har också varit 
att skapa mervärden för parken och för området. En 
stad som vill utvecklas måste till en viss grad tillåta 
ny bebyggelse och förtätning används idag som en 
väg att gå i strävan mot ett hållbart samhälle. Bebyg-
gelsen har försökt optimera parkens karaktär och ger 
den en trygghet som parken i sig ibland har svårt att 
skapa, nämligen närvaro av människor. Denna stän-
diga närvaro av människor är något som blir positivt 





Arbetet kan ha flera brister både i upplägg och innehåll. För att uppsatsen kritiskt ska kunna 
granskas tas här upp några betydande faktorer som kan spela in i resultatet och orsaka problem. 
Det är framförallt tidsbegränsningen som satt gränserna för arbetet och val har gjorts utifrån för-
hoppningen att få fram det bästa resultatet. Dessa val har motiverats men kanske inte alltid är de 
bäst lämpade men har varit svåra att ändra i efterhand. Den bristande erfarenheten av att skriva 
uppsatser på högre nivå kan även denna ses som en stor nackdel. Framtida forskning som kan vara 
av intresse inom området och som hade kunnat öka förståelsen för arbetet tas också upp.

Kritik mot arbetet



64

Något som inte har funnits kunskap om är hur olika 
typer av vegetation ger skiftande karaktär och hur 
de påverkar det rumsliga uttrycket. Inte heller vilka 
växter som klarar sig i svenska förhållanden. Detta 
kan ses som en brist i arbetet och hade varit en 
intressant fortsatt studie men kanske mer lämpad för 
någon med landskapsarkitektutbildning. Det kan till 
och med visa sig så att gröna tak och fasader inte alls 
fungerar i det klimat och med de föroreningar som 
orsakas av en tät stad. 

Hur grönstrukturen behandlas i planeringen är av-
görande för att den överhuvudtaget ska kunna få en 
viktig roll i staden. Därför hade en intressant studie 
varit att undersöka hur värdefulla grönområdena 
slutligen behandlas vid en möjlig exploatering och 
hur väl till exempel Karlkronas skydd mot grönstruk-
turen i översiktsplanen hade stått sig. För att skapa 
en bakgrund till grönstrukturbegreppet och för att 
se tendensen inom grönstrukturplaneringen hade en 
analys av Karlskronas översiktsplan från 2002 mot 
den nya från 2010 varit intressant att göra. Detta för 
att se hur mycket en grönstrukturplan har kunnat 
påverkat planeringen.

En vidare studie av hur skötsel av parken hade kun-
nat samordnas och styras upp hade varit nödvändig 
för att kunna understödja om detta överhuvudtaget 
är möjligt.

Överlag så är kunskapen om det grönas betydelse för 
människan bristande och inom ämnet finns mycket 
forskning att bedriva. Grönstrukturplaneringen är 
den gren inom stadsplaneringen som har potential 
att utvecklas mest (Lundgren alm, 2001)

Avsaknaden av erfarenheter från liknande arbeten har 
definitivt präglat arbetets gång och upplägg. Här har 
det varit svårt att veta vad som ska tas med, vad som 
kan tas med och hur det ska tas med. Att uppskatta 
arbetets omfattning i ett tidigt skede och tidsåt-
gången har varit svårt att bedöma vilket har kunnat 
leda till att vissa saker fått mer fokus på bekostnad av 
andra. Valen som gjorts i arbetet har ändå motiverats 
utifrån vetenskaplig grund så att läsaren kritiskt ska 
kunna granska arbetet. De källor som tagits med har 
tydligt hänvisats till för att dessa också kritiskt ska 
kunna granskas.

Att vara mitt uppe i en värld av uppsatsskrivande 
skapar dock vissa problem och ibland har saker tagits 
för givet som kanske inte läsaren uppfattar på samma 
sätt. Detta kan skapa konflikt i hur arbetet ska tolkas 
men ambitionen är att alla påståenden ska ha en 
grund och att detta tydligt ska framkomma. Upp-
satsen vänder sig också till studerande och lärare på 
utbildningen Fysisk planering vid Blekinge tekniska 
högskola vilket har förutsatt att vissa begrepp inte 
behöver förklaras vilket fallet hade varit för en skrift 
mer riktad mot allmänheten. 

Grönområdet kan ha helt andra värden och använd-
ningsområden än de som planeraren ser och de som 
tagits upp i arbetet. Det är de som bor i området, de 
som använder och nyttjar grönytorna, som de ska 
planeras för. Grönområdets egentliga användnings-
område behöver karteras ingående och lokalbefolk-
ningens åsikter behöver komma fram tidigt i proces-
sen för att kunna ta allt i beaktning. Det är viktigt 
med denna sortens brukarperspektiv som komple-
ment till expertens alla bedömningar eller kanske 
är det så att det är expertbedömningarna som är 
komplement till de boendes önskemål. I avsaknad av 
intervjuer eller enkäter så har denna aspekt fallit bort. 
Av intresse hade varit att undersöka kommunens 
inventering av grönområdens kvalitet och bostads-
områdens brist på grönska med den av stadsborna 
upplevda kvaliteterna och bristerna.
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Bilagorna ska utläsas på följande sätt. Linjerna representerar de tydligaste stråken och är nästan 
uteslutet de som har använts. Siffrorna vid varje linje representerar antal rörelse längs varje stråk. 
Röda linjer är bilstråk där varje siffra betyder antalet bilar och de blå är gång- och cykelstråk där 
varje siffra är antalet gående och cyklister. Antalet punkter representerar tidpunkt där en punk 
är den första tiden, två punkter den andra och tre punkter den tredje tiden. Tidpunkter finns 
beskrivet på sidan 46. Observationsplats är utmarkerat och osäkerheten ökar med avståndet från 
punkten. Därav har inte alltid alla stråk kunnat observeras. 
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En självständigt C-uppsats skriven som ett examensarbete på kandidatutbildningen 
Fysisk planering, 180hp, Blekinge tekniska högskola i Karlskrona, blekinge. 

Uppsatsen behandlar problematiken kring den täta staden och en fungerande grönst-
ruktur. Syftet med arbetet är att försöka hitta ett sätt där dessa två kan kombineras.


