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Historiska argument för urban grönska

1866

”Skola parker för 
en stor stads 
befolkning blifva
till väsendtlig
nytta, måste de 
tränga in uti 
stadens inre delar, 
finnas tillhands 
såvidt möjligt 
öfverallt, i hvars
och ens väg och i 
närheten af hvars
och ens bostad.”

Albert Lindhagen 

1946

”Det är fel att tro, 
att den allmänna 
parkens uppgift 
först och främst är 
att bereda 
växtplats för träd, 
gräs och blommor. 
Dessa äro endast 
medel. Målet är 
befolkningens 
rekreation med 
allt vad detta 
innebär av 
omväxling, nyttig 
och nöjsam.”

Holger Blom

1990

”Biologisk 
mångfald är 
variationen i 
naturen, både 
variation inom 
och mellan arter 
och variation av 
olika naturtyper 
och ekosystem 
behövs i 
stadsmiljön.”

Naturvårdsverket

2020

”Klimat-
anpassning av 
befintlig 
bebyggd miljö i 
städer och 
tätorter genom 
grönstruktur” 

Boverket



Värdet av urban grönska för människor
…större under och efter pandemin



Green space and mortality in European cities: a 
health impact assessment study (Lancet 2021)

• 978 städer i 31 europeiska länder

• Mått
• % total grönyta (normalised difference

vegetation index - NDVI) 

• % offentlig grönyta (landuse maps)

• Baserat på tidigare korrelationsstudier
• +0,1 NDVI-enhet > -4% “naturliga” dödsfall

• +10% offentlig grönyta > -1% “naturliga” dödsfall

• 18 000 - 42 000 dödsfall kunde förhindras om 
alla fick 25% grönyta



WHOs rekommendationer…

“green spaces of at least 0,5 hectares 
should be accessible within a 300 m 
linear distance of residences”

0,5 ha inom 300 m = 25% offentlig
grönyta (Lancet 2021) 
Men, teoretiskt är det 8%...

Vad är stadsplaneringens möjligheter?



Andel grönyta i 
Sveriges största städer 
(SCB)

Malmö ”parkernas stad”



Örby
Täthet=0,1

Bromma
Täthet=0,1

Enkät: 
Upplever du brist på parker och natur i din närhet?

40% 12%



HÖGDALEN
Täthet=0,5

FARSTA
Täthet=0,5

Enkät: 
Upplever du brist på parker och natur i din närhet?

33% 16%



NORRMALM
Täthet=2

ÖSTERMALM
Täthet=2

Enkät: 
Upplever du brist på parker och natur i din närhet?

21% 4%



Fyra faktorer skapar upplevd gröntillgång

•Närhet (gångavstånd)

•Orienterbarhet (siktlinjer)

•Yta (kvm)

•Kvalitet (sociotop)

*Ståhle, 2008, More Green Space in a Denser City, Urban Design International



Bebyggelsetäthet

Östermalm

Årsta

Enskede

Södermalm



Gångavstånd till närmaste grönområde

Östermalm

Årsta

Enskede

Södermalm



Gångavstånd till närmaste lekplats

Östermalm

Årsta

Enskede

Södermalm



Gångavstånd till närmaste lekplats

Östermalm

Årsta

Enskede

Södermalm

50 000 barn



Hammarby sjöstad – barnfamiljernas stadsdel



1.Ytavgränsing (offentliga friytor)

2.Expertvärdering (observationer)

3.Brukarvärdering (enkäter, intervjuer)

4.Syntes (värdebegrepp)

5.Kartering (GIS)

6.Planering (ÖP, FÖP, Grönplan)

Kvalitet - Så görs en sociotopkarta



Placetoplan – en enkel dialogplattform















Stockholm*

Uppsala*

Sollentuna*

Lidingö*

Haninge*

Gotland*

*av Spacescape

Genomförda sociotopkartor

Göteborg

Kungsbacka

Järfälla

Umeå

Tranemo

Sundbyberg

Piteå

Falkenberg



SPACESCAPE



SPACESCAPE



SPACESCAPE



Ytmått och närhetsmått

AVSTÅND TILL GRÖNOMRÅDE (0,5 ha)

AVSTÅND TILL AKTIVITETSPARK (1 ha)
LEKPARK
BOLLPLAN                     

15%
ANDEL FRIYTA                 

GRÖNYTA/ PERS                 



Steg 1. Skapa ett analysområde (+500 m)



Steg 2. Kartera friytor (sociotopytor)



2. Kartering  – Plan för Nya Alvik



2. Kartering – Sundbybergs nya stadskärna



Steg 3. Beräkna andel friyta 



Andel friyta



3. Andel friyta – Nya Alvik



3. Andel friyta – Nya Sundbybergs stadskärna



Steg 4. Beräkna grönyta/pers



Grönyta/boende



4. Grönyta/boende – Nya Alvik 

10 kvm/p



4. Grönyta/boende – Nya Sundbybergs stadskärna



Besökstryck



Besökstryck– Nya Sundbybergs stadskärna



Steg 5. Mät avstånd till grönområde



Avstånd till grönområde  



5. Avstånd till grönområde – Nya Alvik 



5. Avstånd till grönområde – Nya Sundbybergs

Idag I plan



Steg 6. Mät avstånd till aktivitetspark



6. Avstånd till aktivitetspark – Nya Alvik



6. Avstånd till aktivitetspark – Nya Sundbybergs

Idag I plan



Vad är grön förtätning?



Fler bostäder?



Mer grön stad!



Och grönare smartare gator!

www.smartagator.se



www.spacescape.se

www.placetoplan.se

alexander.stahle@spacescape.se


