
 

 

Gröna lungor viktiga i förtätningstider 
Av førsteamanuensis Helena Nordh 

 

 

I den förtätningstid som råder är det viktigt att bevara och skapa platser där folk 
som bor och vistas i städer kan slappna av och återhämta sig från stress. Naturen 
har en unik förmåga till att skapa rum för återhämtning. I stadsmiljö blir naturen 
tillgänglig via parker, det är därför avgörande hur parker utformas för att 
invånarna ska uppleva trivsel och möjlighet till återhämtning.

Betydelsen av parker och natur för 
folkhälsa  
Som presenterats i forskning de senaste 
åren har natur en viktig inverkan på 
människors välbefinnande. Studier har 
visat att tillgång på natur kan ge ökad 
fysisk aktivitet, möjlighet till återhämtning 
och inte minst mer trivsel. För människor 
som bor i staden fyller därmed parker en 
viktig funktion. Den vanligaste orsaken till 
att besöka en park är för de flesta 
upplevelsen av lugn och ro.     

En brist på parker  
Cirka 80% av befolkningen i de flesta 
Europeiska länder bor i städer. I takt med 
att städerna växer, både via förtätning och 
spirdning, minskar tillgången till parker och 
rekreationsområden. Kompakta städer har 
många klimatmässiga fördelar så som 
reducerade uppvärmningsressurser och 
effektivare lokaltransport. Men förtätning 
sker ofta på bekostnad av de gröna 
lungorna vilket i det långa loppet kan gå på 
bekostnad av folks hälsa.  

Små parker i ett grönt nätverk  
Ett sätt att kombinera förtätning och natur 
är att satsa på små gröna lungor så 
kallade pocket parks. Till trots för en 
begränsad storlek,  kan dessa små parker 
ha kvaliteter som främjar avslappning och 
återhämtning. Den lilla intima parken i 
närheten av bostaden är oftast den högst 
värderade parken och utgöra ett viktigt 

inslag av natur i vardagen. Närhet är 
helt avgörande för om parken blir 
använd. De små parkerna bör vara 
sammanlänkade med gröna korridorer  
i form av  till exempel alléer. Ett 
parksystem bestående av små och 
stora parker sammanbundna med 
gröna korridorer skapar ett nätverk av 
gröna ytor.  Varje liten park utgör en 
viktig bricka i detta gröna nätverk som 
gynnar både människor och djur.  

 
Ett exempel på en pocket park. 
Foto: Helena Nordh 

Parkkomponenter 
Vissa parkkomponenter är viktigare än 
andra. I en situation där man måste 
välja mellan gräs, träd, buskar, 
vattenelement och blommor har det 
visat sig att träd och gräs är de 
komponenter som flest människor 
föredrar.  
 

Side 1 av 2 

 
Fakta-serien er et tilbud for abonnenter hos FAGUS Rådgivning. Copyright FAGUS. Ettertrykk er ikke tillatt. 

www.fagus.no 

Kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning 
Nr. 1 / 2011 Årgang 8



 

.  

 
 

 

Gräsytor appelerar särksillt till yngre 
personer medan vatten och blommor är 
viktigare för äldre. Intresset för vegetation 
och specifikt gräs är i kontrast till många 
av de parker och platser vi idag finner i de 
nordiska städerna. I det sista årtiondet har 
det varit en trend att skapa ”urbana” parker 
bestående av träd och granit eller andra 
hårdgjorda material.  
 

 
Exempel på en pocket park med goda kvaliteter. 
Foto: Helena Nordh  

Dessa mer torgliknande platser skulle 
med fördel kunna erstättas av mer 
gröna oaser bestående av träd, gräs, 
lite buskar, några blommande plantor 
och bänkar i sol och skugga. 
 
För utförligare beskrivning av 
betydlesen av natur i staden och vilka 
komponenter i parker som är viktiga för 
folks hälsa, se doktorsavhandling av 
Helena Nordh vid Universitetet for miljø 
og biovitenskap. 
 
 
Helena Nordh er doktor i 
landskapsarktitektur og jobber som 
førsteamanuensis ved institutt for 
landskapsplanlegging, Universitetet for 
miljø og biovitenskap. 
 

____________ 
 
Dette FAGUS Fakta er utkommet i 
januar 2011. 
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Figuren visar resultatet från en studie i samarbete med 154 OBOS medlämmar.  
Deltagarna blev ombedda att välja mellan olika kombinationer av park-
komponenter. Som man ser i figuren så var mängd gräs och träd viktigast, 
därefter antal andra människor i parken följt av vattenelement, blomsterbäddar 
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