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Abstract 
All over the world urbanisation is increasing and people are settling in cities rather than the 

countryside. When this happens urban green areas are getting more exposed than before. 

Scientific studies prove that green areas contribute to human society with recreation, activities 

and can provide quiet surroundings. They have also positive effects on animals and plant life 

and contribute to mitigate the urban heat effect. The advantages of green areas far outweigh the 

disadvantages which primarily can be that green areas are exposed as potentially new urban 

areas. The global trend is that urban green areas are shrinking and disappearing today. 

Stockholm is the capital of Sweden and also the largest urban region in the country. The trend 

shows that this will stay the same and the city grows fast every year. A growing city needs 

places for their people to live and work, that means building houses and infrastructure. How will 

this affect the urban green areas? This study aims to examine the accessibility that people have 

to green areas by doing a spatial GIS-analysis to assess how accessibility may change in the 

areas of Stora Ursvik in Sundbyberg, Stockholm county and Årstafältet in Stockholm. These 

areas are planned for more urban areas, mostly houses but also other urban activities. The goal 

of the study is to do a comparison analysis of how the accessibility is today and how it will be in 

the future. 

The accessibility analysis is set up from public transport stations (subway and the Tvärbana) to 

the urban green areas. They study focuses on people that is getting by their own to visit the 

green areas via the public transport system. The GIS-analysis is a cost distance-analysis that 

calculates the distance between the stations and the green areas in a quantitative sense. The 

results show that in Stora Ursvik the accessibility in the future will decrease mostly for the 

stations that are located to the west and generally the green area will get more inaccessible due 

to the establishment of houses in the area and also by the road system that causes Stora Ursvik 

to be more shut off than today. The results for Årstafältet shows similar results in that the 

accessibility also will decrease somewhat from the stations mentioned in this study the isolation 

of the area also works in a similar way compared to the very open nature of the green are today.   
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Sammanfattning  
När urbaniseringen ökar i världen och människor i allt högre grad flyttar till städer, blir 

konkurrensen mellan det urbana och det gröna allt större. Grönområden har positiva effekter 

inte bara på människor i form av rekreation, friluftsliv och tysta miljöer. De har även positiva 

effekter på djur- och växtliv och bidrar till att motverka den uppvärmning som sker i städer. Det 

råder en vetenskaplig konsensus om att grönområdens fördelar överväger nackdelarna, 

framförallt synsättet att grönområden ses som mark där potentiell urban närvaro kan öka. 

Globalt i dag krymper och/eller försvinner grönområden. 

Stockholm är Sveriges huvudstad och dess största urbana region. Trenden visar på att detta 

förhållande kommer att hålla i sig och Stockholm kommer att fortsätta att växa för varje år. 

Detta gör att staden behöver bygga bostäder och övrig infrastruktur till den ökade befolkningen. 

Hur kommer detta att påverka de urbana grönområdena? I denna studie genomförs en rumslig 

GIS-analys för att bedöma tillgängligheten till två grönområden i Stockholms län, Stora Ursvik 

och Årstafältet. I dessa områden planeras det för nybyggnation av framförallt bostäder men även 

annan verksamhet. Jämförelsen genomförs från dagsläget till hur situationen kan komma att se 

ut i framtiden när den urbana närvaron är på plats. 

Tillgänglighetsanalysen genomförs från kollektivtrafiksstationer (tunnelbana och tvärbana) och 

grönområdena. Studien fokuserar på de människor som på egen hand tar sig till grönområdena 

via dessa kollektiva transportmedel. GIS-analysen är en cost distance-analys som beräknar 

avståndet mellan stationer och grönområden. Resultaten visar att tillgängligheten i Stora Ursvik 

försämras i framtiden för de stationer som befinner sig i västlig riktning från grönområdet och 

generellt blir grönområdet mer otillgängligt då nybyggnationen i kombination med 

omkringliggande motorvägar avskärmar området mer än i dag. Resultaten för Årstafältet liknar 

dem för Stora Ursvik då tillgängligheten generellt försämras från samtliga omkringliggande 

stationer då den framtida nybyggnationen även här isolerar det kvarvarande grönområdet på ett 

tydligare sätt än jämfört med dagens mer öppna Årstafält.   

Nyckelord: Grönområden, tillgänglighet, Årsta, Ursvik, Stockholm, GIS. 
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1. Inledning 
 

Vi går mot en alltmer urbaniserad värld. I dag bor ungefär hälften av jordens befolkning i städer 

och trenden pekar på att det knappast är på väg att stanna av, snarare tvärtom (Kabisch et al, 

2014). För att möta denna utveckling behöver städer i dag ta hänsyn till en rad olika intressen, 

en av de viktigaste är att bygga bostäder till dem som flyttar in. Vad händer då med städers 

grönområden? Tas de tillvara för de viktiga funktioner som de erbjuder för människor, djur och 

biodiversiteten? Eller kommer de i allt högre grad att ersättas av urban mark på grund av ett 

ökat urbaniseringsbehov?  

Globalt är trenden att grönområden i urbana miljöer i allt högre takt försvinner helt eller 

krymper i areal, trots att de positiva effekterna av grönområden är vedertagna vetenskapligt för 

både människan, samhället i stort och för biodiversiteten. Grönytor lindrar även den 

temperaturhöjning som byggnader avger i en stad. De träd och övrig grönska som finns i dessa 

områden bidrar med välbehövlig skugga och hjälper till att absorbera koldioxid. Grönområden 

har ofta en lugnande effekt som en kontrast mot de ofta stressiga urbana livsmiljön och kan 

därmed fungera som oaser dit människor kan ta sig och hämta kraft och energi och inta en 

känsla av lugn och ro. Grönområden kan även användas som sociala mötesplatser och kan 

därmed även fungera som en integrerande kraft i samhället (Kabisch et al, 2014). Detta ger 

incitament för att forska om grönområden i en allt högre grad än vad som är fallet i dagsläget 

(Chiesura, 2004; Sandström 2010). 

I Sverige är Stockholm den stad som växer mest och för att möta den ökade populationen måste 

staden planera och bygga bostäder. Under de tre senaste decennierna har Stockholms län ökat 

sin population med ungefär 400 000 personer, detta ställer krav på politiker och stadsplanerare 

att använda den tillgängliga mark som finns för att framförallt bygga bostäder men även skolor, 

arbetsplatser med mera. I Stockholms Region och utvecklingsplan (RUFS, 2010) skrivs det att 

Stockholm skall förtätas, d.v.s. att framtida byggnation sker i närheten av redan befintlig 

bebyggelse. Detta för att motverka en så kallad suburbanisering eller urban sprawl. Detta 

innebär att städer istället glesas ut och blir mer heterogena i sin karaktär. Stockholm vill i 

framtiden vara en resurseffektiv stad och i det arbetet anses en förtätning av framförallt 

innerstaden vara den profil som Stockholm vill sträva mot. 

Samtidigt behöver tillgången till stadens grönområden förbättras. Stockholms gröna kilar som 

bildar den grönstruktur som staden har i dag förväntas även i framtiden vara ett viktigt redskap 

till att skapa ett grönt Stockholm. Dessa kilar förväntas bindas samman tydligare med befintliga 

grönområden och parkmiljöer (RUFS, 2010). Trots att grönområden befinner sig i en urban 

miljö och därmed inte har en lika naturlig roll som på landsbygden har de urbana grönområdena 

visat sig vara viktiga för det lokala ekosystemet och bidra till en renare stadsmiljö (Borgström, 

2011).  

Stora Ursvik i Sundbyberg och Årstafältet i Stockholm är två områden inom länet som i dag 

omfattar stora grönytor och en närhet till naturen. Områdena används i dag till allt från 

rekreation till att agera som sociala mötesplatser och möjliggöra för människor att promenera 

och röra sig i gröna miljöer i stadsområden. I framtiden kommer det att byggas bostäder i 

närheten av dessa gröna områden som kan komma att påverka tillgängligheten till grönytorna. 
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I denna studie genomförs en pilotstudie av en rumslig karaktär som med hjälp av GIS 

(Geografiska informationssystem) analyserar hur tillgången till studieområdenas grönområden 

ser ut i dag och hur detta kommer att förändras i framtiden med den nybyggnation som är 

planerad för. Studien ämnar ligga som underlag för vidare regionala analyser över Stockholm 

som helhet eller som underlag för vidare studier om tillgänglighets analyser med GIS. 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera tillgängligheten till grönområden i Stora 

Ursvik och Årstafältet i Stockholm. Det är en jämförande studie som genomförs för hur 

situationen i dagsläget där grönområdena är relativt icke-urbaniserade ser ut jämfört med hur 

den framtida situationen kommer att se ut där nybyggnation kommer att ske inom grönområdet 

och därmed ersätta en del av det som i dag är grönytor. Studien vill pröva hur GIS-analyser kan 

bidra inom stadsplanering för att kunna bredda underlaget vid beslutsfattande och bidra till 

diskussioner och om framtida stadsplanering. Den metodik som prövas för att uppnå detta är en 

cost distance-analys som i det här fallet beräknar avstånd mellan kollektivtrafiksstationer och 

grönområden. Studieområdena ämnas vara exempel för den möjliga intressekonflikt som finns 

mellan att å ena sidan vilja bevara de grönområden som Stockholms län har samt å andra sidan 

tillgodose den stora efterfrågan som finns till att framförallt bygga bostäder åt stadens invånare. 

De frågeställningar som studien ämnar besvara är följande: 

- Hur förändras tillgången till grönområden i Stockholm när en expansiv urbanisering 

ersätter de markområdena? 

- Vad blir konsekvenserna av detta? 

- Vilka begränsningar och förtjänster har GIS-analyser vid stadsplanering? 

3. Centrala begrepp 
Förtätning – ett begrepp ofta använt inom stadsplanering, vilket innebär att nybyggnation sker i 

närhet till redan befintlig byggnation. För att på detta sätt undvika en gles urbanisering där 

staden inte blir sammanlänkad (Burton, 2000). 

Grönområden – i denna studie avgränsade till de grönytor som finns i en urban miljö. 

Definierade utifrån inslag av grönska och en tydlig kontrast mot övrig mark och byggnation. 

Studiens två grönområden är definierade utifrån de barriärer i form av vägar och annat som 

utmärker och avskiljer områdena från övrig mark. 

Grönstruktur – ett beskrivande begrepp som avser att förklara det nätverk som grönområden 

utgör i en urban miljö. Begreppet existerar bland annat inom stadsplanering och finns till för att 

lyfta viktiga naturliga element som frodas och till hur grönområden kan påverka människor och 

artrikedom i positiv mening (Moseley et al, 2013). 

Tillgänglighet – i denna studie definieras tillgänglighet som ett avståndsbegrepp och syftar till i 

vilken utsträckning människor kan ta sig till grönområden, utifrån begränsningar i den fysiska 

miljön. 
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Avgränsningar 
Denna studie är en fallstudie över två grönområden i Stockholm och är en GIS-baserad rumslig 

analys över tillgänglighetsförhållanden mellan kollektivtrafiksstationer och grönområden. Av 

tidsmässiga och praktiska skäl redovisas inte förhållanden för hela Stockholms län utan två 

exempel Stora Ursvik i Sundbyberg och nya Årstafältet i Stockholms kommun redovisas och 

deras förhållande till utvalda stationer i dess närhet och med vilken tillgänlighet som finns till 

dem i dag och hur detta kommer att förändras i framtiden med den nybyggnation som kommer 

att ske i områdena. Vilket kommer att göra att den samlade grönarealen kommer att minska. 

Tidsramen för studien fortlöper från dagsläget framåt några decennier fram mot mitten av detta 

sekel, då detta är den tidsperiod som utbyggnationen kommer att fortgå tills byggnation är 

färdigställd. Eftersom byggnationen är under planeringsstadiet bedöms det enbart som ”framtid” 

i resultatet eftersom det är osäkert när nybyggnationen är färdigställd och detta skiljer sig mellan 

de två studieområdena. 

Studien är ämnad att vara en pilotstudie som kan komma att ligga som underlag för vidare GIS-

analyser om grönområdens tillgänglighet i Stockholm. Med tillgänglighet åsyftas i denna studie 

det faktiska avståndet mellan punkt A och B och studien fokuserar på människor som i regel 

använder kollektivtrafiken för att ta sig till grönområden. Därmed exkluderas andra typer av 

färdsätt som exempelvis biltrafik. En huvudanledning till detta är att i anslutning till 

grönområdena inte finns några större parkeringsplatser och när människor vill ta sig till 

grönområden sker detta oftare till fots eller med kollektiva transportmedel. Trots detta kan 

studien ändå vara relevant för biltrafikanter men huvudsyftet är de som använder 

kollektivtrafiken. Grönområden påverkar inte bara människor, utan även djur- och växtliv därför 

beskriver en del av den litteratur som studien använder sig av hur grönområden påverkar djur- 

och växtlivet. Detta ger en viktig bakgrund till ämnet. Studien fokuserar även på en kvantitativ 

mätning av tillgänglighet och berör därmed ej några kvalitativa analyser av grönområden, t.ex. 

bedömningar om olika grönområdens värden. Detta diskuteras istället i bakgrundsdelen och i 

diskussionsavsnittet. Stadsplaneringsinslaget är tydligt i texten och ett avsnitt i bakgrunden 

diskuterar två olika synsätt på detta. 

Den geografiska avgränsningen utgår ifrån de grönområden som finns i Stora Ursvik och på 

Årstafältet och berör därmed Sundbybergs kommun och Stockholms kommun. Dock är 

Stockholm en stor kommun och region, vilket gör att studien indirekt kan studera saker som kan 

vara gränsöverskridande mellan kommuner. Se avsnitt 7 för områdesbeskrivningar. 

4. Tidigare forskning och ämnesbakgrund 
Detta avsnitt behandlar den teori och bakgrund som underlättar förståelsen för hur grönområden 

fungerar som både sociala och ekologiska element samt hur stadsplanering har utvecklats och 

hanterar grönområden i urbana miljöer. Ett avsnitt berör även tidigare gjord GIS-forskning inom 

tillgänglighetsanalyser.   

5.1 Grönområden i staden 
I dagsläget bor ungefär hälften av jordens befolkning i städer. Förenta Nationerna (FN) 

förutspår att vid år 2030 kommer ungefär fem miljarder människor att bo i städer, vilket är en 

ungefärlig ökning med 40 procent jämfört med dagensläge. Detta kommer samtidigt att innebära 

att den urbana marken globalt kommer att växa med ungefär 1.5 miljoner km
2
 (Kabisch et al, 
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2014). Risker för ett överutnyttjande av grönområden är stort i städer i dag och med en ökande 

stadspopulation behöver städer även anordna fler grönområden (eller behålla dem som finns) för 

att försöka undvika ett överutnyttjande av grönområden (Arnberger, 2012). 

 
I modern stadsplanering har grönområden från 1800-talet och framåt varit ett integrerat begrepp 

inom stadsplanering. Dock har grönområden haft en dubbelsidig roll i det att de har verkat som 

en motor för stadsförändringar men samtidigt varit en kontrollmekanism för att hindra att en 

urbanisering breder ut sig alltför mycket i städer (Erixon & Ståhle et al, 2008). Den traditionella 

synen inom stadsplanering har varit att den är kvantitativt baserad, exempelvis som Mosley et al 

(2013) skriver att ett visst antal människor skall ha tillgång till ett eller flera grönområden av en 

specifik storlek. Detta synsätt riskerar att missa helhetsbilden, menar ibid (2013) och kan riskera 

att grönområden inte uppskattas som de multifunktionella system de är. Exempelvis innebär det 

möjligheter för rekreation, positiva hälsoeffekter för djur och människor samt hjälper varma 

urbana områden att hålla ned temperaturer. Enligt Mosley et al (2013) och andra behöver studier 

om grönområden även fokusera på de kvalitativa sidor de har och vad de erbjuder till 

människor. 

Ett begrepp som har använts i Sverige sedan början av 1990-talet är begreppet grönstruktur. Det 

har sedan det introducerades varit svårt att definiera och en rad olika tolkningar har givits åt 

begreppet (Lövrie, 2001). Boverket (1999) beskriver grönstruktur som ”en överordnad struktur 

som består av ett nätverk av små och stora gröna områden av olika karaktär och funktion” 

(Boverket, 1999, s 12). Tzoulas et al (2007) menar att grönstruktur innefattar bedömningar i 

kvalitén för grönområden, likväl som att kvantiteten av grönområden är viktigt. Även den 

konnektivitet som bör finnas mellan grönområden har en del i det som kallas för grönstruktur. 

Internationellt har begrepp som gröna bälten och begränsningar av urban tillväxt istället 

använts. Medan det i Norden istället har talats om grönstruken och gröna kilar, dock hävdar 

Erixon & Ståhle et al (2008) att kilarna inte varit integrerade i stadsplaneringen utan varit ett 

passivt försök att bevara naturliga element i stadsmiljön. Detta har således skapat en obalans 

mellan de urbana delarna i staden och de gröna. 

Lundgren Alm (2001) menar att trots svårigheterna i att definiera begreppet har det ändå haft en 

positiv inverkan på stadsplanering i det att grönområden har integrerats på ett bättre sätt än 

tidigare. Även om det samtidigt inte verkar finnas någon uppenbar skillnad i hur synen på 

grönområdens potential kan tas till vara på. Lövrie (2003) beskriver att en vanlig syn inom 

svenska kommuner är att i ett stadsplaneringsperspektiv etableras det ofta en åtskillnad mellan 

dels bebyggd mark och dels obebyggd mark. Detta riskerar att bli kontraproduktivt i det att 

stadsplanerare förväntar sig att den obebyggda marken (bland annat grönområden) förr eller 

senare kommer att bli bebyggd mark. Sandström (2010) hävdar att svenska stadsplanerare i dag 

inte tar urbana grönområden på tillräckligt allvar och efterlyser ett tätare samband mellan 

grönområden och infrastruktur i städerna. Risken annars är att grönområden förblir åtskilda från 

urban miljö och/eller enbart ses som möjligheter för ökad urbanisering.  

Varför denna uppenbara dikotomi mellan det urbaniserade och det mer naturliga föreligger är 

komplext och har historisk bakgrund. Borgström (2011) hävdar att en orsak till detta är att i den 

traditionella synen på bevarandet av natur har idén varit att särskilja människan och naturen, för 

att på detta vis förhindra att människan har tillgång till naturmiljöer och kan förstöra den. Detta 

har resulterat i ett förhållningssätt där grönområden i en urban kontext inte värderas enligt 

samma värdering som sker för grönområden i icke-urbana miljöer. I dagens läge börjar dock en 

ny syn på det urbana och gröna att växa. Då de lindrande klimateffekterna är något som alltmer 
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fokus hamnar kring samt att de flesta städer är belägna i områden som är viktiga inte enbart för 

människan utan även för djur- och växtarter.   

5.2 Förtätning eller gles urbanisering av staden? 
Hur städer skall utformas beror på flera olika förutsättningar. Läge, resurser och befolkning är 

bara tre faktorer att nämna. I en modern kontext är det dock främst befolkningen som avgör i 

vilken utsträckning en stad kan växa eller krympa. I efterkrigstiden när bilen växte fram som det 

naturliga färdsättet för människor, anpassades städer efter detta. Nu kunde människor bo i 

förorter och ta bilen in till staden för att jobba och verka. Staden förändrades från att vara ett 

enskilt område till att växa sig större och etablerandet av förorter förlängde stadens närvaro. 

Den utformning som städerna utvecklades till kan beskrivas med begreppet urban sprawl.  

Detta begrepp innebär att städer växer expansivt och på svenska skulle det kunna uttryckas som 

gles urbanisering. Daniels (2001) hävdar att tre urspungsformer av urban sprawl finns. Den 

förstnämnda berör en urbanisering som närmar sig landsbygden med nybyggnation, i princip 

skapandet av förorter. Den andra ursprungsformen berör det kommersiella värdet av att städer 

expanderar, exempelvis med byggandet av köpcentrum som befinner sig utanför stadskärnorna. 

Den sista ursprungsformen är etablerandet av nybyggnation kring förorterna och på detta sätt 

fortsätta prägla stadens glesa urbanisering.  

Motreaktioner till urban sprawl har på sistone växt sig allt starkare och inom stadsplanering har 

uttryck som förtätning av staden eller ”den kompakta staden” blivit mer aktuellt. Detta innebär 

istället en nybyggnation i närhet till redan befintlig byggnation (Burton, 2000). Hur detta 

påverkar städers grönområden har bland annat Ståhle (2009) skrivit om och han menar att med 

en glesare urbanisering ökar möjligheterna för att behålla grönområden i innerstaden och dess 

närhet och en förtätning av staden försvårar därmed förutsättningarna för att kunna bibehålla 

grönytor i urbanmiljö. Burton (2000) skriver att den täta staden gör att tillgången till 

grönområden försämras jämfört med en glesare urbaniserad stad, eftersom de grönytor som 

finns kvar är färre och blir därmed mer selektiva för invånarna. Fördelen för den täta staden är 

dock att möjligheterna att ta sig till de grönområden som staden har kan öka eftersom det finns 

fler transportsätt att ta sig fram med, som exempelvis en utbyggd kollektivtrafik, något som kan 

spara tid för människor. 

I modern tid har Sverige och svenska städer strävat mot att förtäta städer, för att på detta vis 

göra städer resurseffektiva och möta de behov av urbanisering som sker i och med den globala 

trenden med människor som flyttar till städerna. Den icke-urbaniserade marken har dock enbart 

tolkats som obebyggd mark, vilket betytt att den typen av mark har avsatts som reservmark för 

eventuella behov av nybyggnation. I detta ingår bland annat grönområden och detta har gjort att 

stödet för grönområden i Sverige de senaste åren inte varit tillräckligt starkt. En konsekvens av 

detta är att det har skett en viss fragmentering i städernas grönstruktur, vilket gjort att både 

sociala och ekologiska värden har drabbats negativt till viss del (Boverket, 1999).  

5.3 Grönområden och människan 
Vetenskapliga studier har visat att det finns en korrelation mellan mänskligt välbefinnande och 

att vistas i grönområden. I dessa miljöer får människor frihet och utrymmet att vistas på som i 

urbana miljöer ibland kan upplevas som främmande eller begränsande (Lee et al, 2010). Under 

1980-talet gjordes studier på patienter som var sjuka eller hade andra åkommor, det visade sig 

att patienter som hade haft ett fönster mot någon form av grönska utanför sitt rum återhämtade 

sig snabbare än andra patienter. Effekter på sänkt blodtryck och avslappnade muskler har 
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uppvisades i studier. Naturen och grönområden kan på detta sätt ses som en självhelande kraft 

(Grahn et al, 2003; Tzoulas et al, 2007; Chiesura, 2004). Generellt är den urban befolkningen 

mindre frisk än den rurala befolkningen i ett land eller område. De Vries et al (2003) har 

studerat urbana förhållanden i Nederländerna för grönområden och människor och finner 

slutsatsen att människor de facto mår bättre fysiskt och mentalt om de har grönområden i sin 

närhet. 

Det finns dock olika typer av grönområden, och för att människor skall kunna uppskatta dem 

och finna dem attraktiva och kvalitativa har Van Herzele et al (2003) i sin studie valt fem 

kriterier som grönområden bör ha om människor skall finna dem attraktiva och nyttja dem i så 

stor utsträckning som möjligt. Dessa fem är följande: öppna ytor, en naturlig kontakt, ett 

kulturhistoriskt värde, goda faciliteter eller att platsen kan uppfylla en slags tystnad som kan ge 

en känsla av lugn och ro.  

De öppna ytorna ger människor friheten och utrymmet att röra sig obehindrat i en lugn miljö, 

något som i en urban miljö kan vara svårt eller skilja sig ibland. Detta kan även göra att 

människor upplever en kontakt med naturen, i form av djur och växter exempelvis och på så vis 

inte känner sig avskärmade från denna typ av miljöer trots att de bor eller befinner sig i 

stadsområden på en daglig basis. De platser som har en rik kulturhistoria har ofta ett egenvärde i 

sig men kan samtidigt förhöja upplevelsen av grönområden. Detta gäller även om grönområdet 

har goda faciliteter som passar för olika användningsområden. Exempelvis för 

rekreationsanvändning med bänkar, vandringsleder med mera. Tystnad kan anses vara den 

viktigaste komponenten i en urban kontext, eftersom det kontrasterar mot den mer bullriga 

urbana miljön. Huruvida ljud upplevs som störande eller ej, är dock subjektivt (Ibid, 2003).  I 

Grahn & Stigsdotters studie (2010) har detta analyserats vidare och i den studien framgår det att 

en icke-bullrig miljö som är lugn och trivsam är den enskilt viktigaste komponenten hos ett 

grönområde i en urban miljö. 

En specifik studie om bullernivåer och grönområden gjordes av Gidlöf-Gunnarsson och 

Öhrström (2007) och den visade att det finns ett samband mellan upplevda obehag av ljud 

mellan dem som bor i närheten av grönområden och de som inte gör det. Den grupp som inte 

bodde i närhet av grönområden upplevde att ljudbilden är ungefär dubbelt så störande jämfört 

med dem som hade grönområden i sin närhet och därmed istället upplevde naturliga ljud och 

normal samtalston från människor. En viktig slutsats från studien är att grönområden är 

utmärkta som bufferzoner mellan bostäder och exempelvis motortrafik. En baksida av relativt 

stora öppna grönområden eller parker kan vara att invånare upplever en otrygg miljö eftersom 

känslan av ensamhet kan öka i ett område som upplevs som otryggt eller livlöst (Chiesura, 

2004). 

I Sverige har statens Folkhälsoinstitut fastslagit att en minimigräns mellan bostad och ett 

grönområde skall vara maximalt 300 meter (Johansson, 2013, internet). I Sociotophandboken 

(Ståhle, 2003) har ett kvantitativt mått valts ut: 

- Minst en hektar grönområde ca 200 meter ifrån bostaden. 

- Minst fem hektar inom 500 meter ifrån bostaden. 

- Minst femtio hektar inom 1-2 kilometer ifrån bostaden. 

Det finns även ett europeiskt kvantitativt mått som European Enviornment Agency (EEA) har 

fastslagit och de hävdar att människor bör ha ett grönområde inom femton minuters 

gångavstånd från sin bostad för att det skall anses vara adekvat nog (Barbosa et al, 2007).  
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Statistiska Centralbyrån (SCB) (2010) hävdar i en rapport att tillgången till grönområden för 

svenska medborgare i tätorter varierar kraftigt beroende på var i landet människor bor. I procent 

kan det skilja sig från inget alls upp mot 56 procent som saknar grönområden inom 300 meter 

från sin bostad. För Stockholm är siffran 18 procent, vilket betyder att 220 000 människor 

saknar närhet till grönområden i landets huvudstad. Redan 1952 fastslogs det i Stockholms 

Generalplan maxavståndet på 300 meter, i detta fall då räknat från dagis till grönområden för att 

barnen skulle ha tillgång till grönområden (Ståhle, 2009).  

Det blir dock ensidigt att enbart bedöma tillgång i form av kvantitativa mått. Grönområden bör 

därför även studeras utifrån deras kvalitativa egenskaper och inte enbart på grund av sin existens 

som grönområden. Människor i alla åldrar har ofta olika behov och det som gör att 

grönområden är så pass användbara är att de kan uppfylla behov på olika sätt för olika åldrar 

och målgrupper. Det är även viktigt hur grönområden fungerar internt, d.v.s. den tillgänglighet 

som finns inom grönområdena, t.ex. genom att upprätta fler ingångar till ett grönområde. Det 

finns även möjligheter att integrera grönområdena i stadsplaneringen och förbättra faciliteter för 

att öka framkomligheten och trivseln (Ståhle, 2003).  Studier har visat att det finns en obalans i 

vilka samhällsgrupper som har tillgång till grönområden framförallt i urbana miljöer. Fallstudier 

gjorda i både amerikanska och Europeiska städer har visat att minoriteter ofta är den 

samhällsgrupp som har sämst tillgång till grönområden i städer (Kabisch et al, 2014). 

Låginkomsttagare och innerstadsbor deltar generellt i mindre utsträckning i 

rekreationsaktiviteter än andra grupper. Detta skulle kunna bero på att grönområden i urbana 

miljöer är mer svårtillgängliga än motsvarande på landsbygden (Lee et al, 2010).  

Hur människor använder grönområden har Grahn et al (2003) studerat och utifrån enkätsvaren i 

den studien som studerade svenska städer besöker människor i snitt ett grönområde 150 gånger 

per år, vilket innebär 220 timmar i snitt. Studien undersökte även de möjliga hinder som gjorde 

att människor inte tog sig till grönområden oftare. Den främsta anledningen föreföll vara 

tidsbrist tätt följt av långa avstånd till grönområden. 2001 genomförde TEMO en undersökning 

till Stockholmare där frågan löd ”Upplever du en brist på grönområden i närheten av ditt 

bostadsområde?” Utfallet var förvånande nog att människor i innerstaden och vissa närliggande 

förorter svarade att de hade tillgång till grönområden i sin närhet, medan boende i förorter 

längre ifrån stadskärnan svarade att de saknade detta, se figur 1 (Ståhle 2009). 
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Figur 1. Resultatet ifrån TEMO: s undersökning år 2001 i procent per område. Staplarna redovisar procent 

av människor som inte saknar grönområden i närhet av sin bostad. Notera att staplarna börjar på 50 %. 

 En studie gjord av Giles-Corti et al (2005) stärker tesen om avstånd och attraktivitet som de 

viktigaste aspekterna som avgör i vilken utsträckning människor använder grönområden. 

Studiens fokus var att analysera i vilken utsträckning människor använder grönområden för 

gående och resultatet visade att ju större området är desto mer frekvent användande av 

grönområdet för gående. Antagandet att ett större grönområde innehar flera attraktiva faktorer 

än mindre områden är värd att belysa i den studiens resultat. Balram et al (2005) studerade 

attityder till grönområden i urbana miljöer. I studien framgår det att människor i allt högre grad 

vill känna sig delaktiga i utvecklandet av grönområden i sin omgivande miljö. En tes i studien är 

att desto mer information medborgare får om grönområdens positiva sidor, desto mer kommer 

de att involvera sig i processer som berör dessa. 

5.4 Grönområden och biodiversitet 
Grönområden innehar inte enbart viktiga funktioner för människan och mänskligt välbefinnande 

utan är även viktiga områden för djur- och växtlivet. Om grönområden försvinner eller krymper 

i areal kan detta få irreversibla effekter på artrikedom i ett område. Övergripande risker är 

framförallt: fragmentering, isolering och i värsta fall förluster av arter på grund av att 

grönområden förändras eller ersätts av byggnation i någon form (Kong et al, 2010). För precis 

som för människor är djurlivet sällan anpassade specifikt för en viss geografisk plats, de 

behöver utrymme att röra sig mellan olika områden och de gröna korridorer som möjliggör detta 

är därmed livsviktiga för många arter. En följd av att jordbrukslandskapet har blivit allt mer 

produktivt har varit att vissa arter inte passat in i den miljön längre och har istället funnit ett 

hem i de urbana grönområdena som i regel inte används för produktion överhuvudtaget och 

därmed inte utgör ett hot mot arten. Markanvändningsförändringar är ofta den enskilt viktigaste 

aspekten som påverkar hur rik biodiversiteten i ett område är. I de fall där detta är nödvändigt 

rekommenderas en förflyttning av arter om detta är genomförbart för att förhindra att arter 

minskar i bestånd eller i värsta fall utplånas (Boverket, 1999). Det visar sig även att diversitet är 

en utmärkt indikator på om ett ekosystem fungerar. Grönområden som har en heterogen 

artuppsättning är generellt mer hållbara och tåliga för förändringar än grönområden med en mer 

homogen artuppsättning (Tzoulas et al, 2007). 
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För att uppnå en harmoni mellan en urban miljö och en rik biodiversitet bör stadsplanering 

fokusera på att etablera gröna nätverk eller gröna korridorer i vilka djurarter kan spridas och ta 

sig mellan. Vilket blir motsatsen till fragmentering och isolering som istället hämmar 

möjligheterna att röra sig fritt för djurlivet (Kong et al, 2010). På en global nivå är dock de 

Skandinaviska städerna utmärkande i det att de har bevarat naturliga miljöer högre grad än 

övriga städer i Europa och världen. Samtidigt börjar städerna i Skandinavien sakta att likna 

övriga städer i den meningen att biodiversiteten försämras, exempelvis har Stockholm under de 

senaste fem decennierna minskat sin biodiversitet. Ett traditionellt problem vid de 

intressekonflikter som kan uppstå mellan urbanisering och grönområden är att 

stadsplaneringsprogram och planer ofta baseras några år framåt i tiden, medan de ekologiska 

processerna som sker i naturen har ett tidsspann på decennier upp till århundraden. Detta 

tidsglapp är svårt att göra något åt men det bör åtminstone tas hänsyn till. Det kan även 

föreligga organisatoriska problem med flera aktörer inblandade i beslutsprocesser samtidigt som 

begrepp ofta missförstås, detta leder alltsamman till ett sämre skydd och intresse för 

biodiversiteten i stadsmiljöer (Löfvenhaft et al, 2002).    

5.5 Tidigare GIS-studier om tillgänglighet 
Det finns i princip oändliga möjligheter till att analysera tillgång, så länge det finns adekvat 

teknik som kan assistera användaren i detta. GISprogramvaror har givit än större möjligheter till 

att göra detta än det tidigare analoga tillvägagångssättet. Det finns sällan någon universal metod 

som fungerar i alla lägen, utan analyser anpassade till situationen och den geodata som finns 

tillgänglig bör vara det mest effektiva i det långa loppet.  

För Van Herzele et al (2003) var en cost distance metod den mest effektiva när de undersökte 

tillgänglighet för grönområden i fyra belgiska städer. Denna analys gjordes med fysiska 

barriärer i omgivningen som angavs en hög kostnad att ta sig igenom när cost distance analysen 

genomfördes. De var även noga med att identifiera vad som är en attraktiv grönyta genom att 

sätta upp parametrar som beskrev detta. Samtidigt medger författarna att en svaghet i analysens 

reliabilitet eftersom de parametrar som sattes var uppsatta för att resultatet skulle förbli tydligt 

och enkelt att tolka. Om ytterligare parametrar skulle tagits med hade analysen på ett bättre sätt 

tagit in den komplexitet som finns hos grönområden. Dock är deras slutsats att det är svårt att ta 

in många parametrar samtidigt som resultatet förblir tydligt och enkelt. 

Ett annat tillvägagångssätt kan göras i form av nätverksanalyser, detta genomförde Higgs et al 

(2012) i Cardiff, Wales. För sin GIS-analys hade dem tillgång till ett dataset med hög detaljrik 

information om stadens grönområden samtidigt som de även hade tillgång till stadens vägnät i 

digital form. I de fall där tillgång till den här typen av data finns är nätverksanalys en effektiv 

metod enligt forskarna. Skillnaden mellan en analysmetod gjord utifrån rumsliga preferenser 

enbart och en nätverksanalys, är det att i nätverksanalysen utgår de kortaste vägvalen ifrån ett 

befintligt nätverk, medan en cost distance analys eller en euclidean buffer analys inte anpassar 

sig efter någon infrastruktur. Forskarna hävdar att om en nätverksanalys är möjlig med korrekt 

indata, är den mest lämplig för att bedöma hur invånare tar sig till grönområden fysiskt, d.v.s. 

utan något färdsätt. Kontentan i deras fall är att avstånd i sig inte räcker för att ge en bättre 

underbyggd analys i hur människor ser på tillgänglighet till grönområden. Dessutom behöver 

både kvalitén på grönområden analyseras, då attraktiva grönområden kan bedömas som mer 

tillgängligt trots att de i en geografisk mening är beläget på ett större avstånd än övriga.  

En liknande studie genomfördes i Leicester, England där Comber et al (2008) studerade 

skillnader mellan etniska grupper och hur deras tillgång till grönområden såg ut. Även här 
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framfördes nätverksanalys som det mest gångbara alternativet, eftersom det föreligger ett starkt 

stöd för att människor de facto använder sig av vägar när de vill ta sig från punkt A till punkt B 

enligt forskarna. Nyckeln för denna studie var även den tillgång till data som forskarna hade, i 

detta fall socio-ekonomisk data för olika samhällsgrupper.  

I Florida, USA studerade Coutts et al (2010) hur förluster av grönområden kan leda till en högre 

mortalitet i samhället. De använde sig av tre steg i sin metod. Först en simpel analys i att de 

beräknade hur mycket grönområden det fanns i området, steg två var en euclidean distance 

analys som beräknade en rak linje mellan bostad och grönområde. I detta gjordes även en 

viktning där grönområden som befann sig närmare människor angavs ett högre värde än dem 

längre bort. Detta för att reflektera eventuella skillnader mellan den urbana delen av 

befolkningen och den rurala. D.v.s. att grönområden med högt värde blev dem som befann sig i 

en urban miljö (eftersom de sannolikt är färre än dem i en rural miljö). Det sista steget bedömde 

den genomsnittliga tillgängligheten till grönområden i området såg ut genom upprättande av en 

ekvation som angav de förhållanden som kunde ge utfallet, en genomsnittlig tillgänglighet till 

grönområden i Florida. Detta kombinerades med övrig information som kunde reflektera 

skillnader i mortalitet. Resultatet visar att det finns en korrelation i avsaknad av närhet till 

grönområde och mortalitet, dock visar det sig att resultatet förändrades beroende på hur 

tillgänglighet mäts.  

5. Metod  
Metoden för studien bestod av två delar. Den första delen bestod av inhämtande av vetenskaplig 

litteratur för att erhålla större insikter i ämnet för att kunna genomföra en fullvärdig analys. 

Tidigare gjord GIS-forskning var även relevant i valet av egen metod och perspektiv på andra 

tillvägagångssätt. De utbyggnadsplaner som Sundbyberg och Stockholm har tillskansades även 

genom webbplatser på internet. Ämneslitteraturen har försökt att belysa inte bara mänskliga 

förhållanden till grönområden utan även djur- och växtlivets påverkan. 

Det andra steget var GIS-analysen och arbetet övergick då från ett mer teoretiskt plan till ett 

praktiskt. Den programvara som använts är ArcMap 10.2 utgivet av ESRI. 

Tillgänglighetsanalysen utgick ifrån utvalda tunnelbanestationer och för Årstafältet även 

tvärbanestationer. På grund av utrymmesbrist redovisas ej samtliga stationer löpande utan ett 

urval gjordes på två stationer för varje område och redovisar förhållandena från i dagsläget till i 

framtiden. Dock redovisas övriga relevanta stationer under bilaga 2. Urvalet gjordes utifrån 

närhet till grönområdena samt den relevans som jämförelsen kunde uppvisa från i dag och i 

framtiden. För att kunna bredda en GIS-analys krävs en del förarbete och kunskap om vad det är 

som skall undersökas och framförallt även tillgång till tillförlitlig och uppdaterad geodata. Den 

här studien har därmed valt att inte måla med den breda penseln, utan istället försökt att 

konkretisera analysen och därmed hålla den relevant och tillförlitlig.  

Analysen utgick ifrån olika ”kostnader” för att ta sig från A (station) till B (grönområde) genom 

ett Cost Distance. Kostnaderna utgick ifrån de olika marktyperna (redovisade i Tabell 2) och 

därefter skapades även cost paths, där programmet beräknar cell för cell och får fram den 

billigaste vägen mellan två punkter. På grund av tekniska problem för GIS-analysen redovisas 

endast marklagren denna kostnad och inte den geodata som går under namnet polyline, då det 

visade sig att ArcMap 10.2 (och 10.1) inte kunde hantera både polygon och polyline format 

samtidigt när marklagren och väglagren skulle slås samman. Detta försökte lösas i samråd med 

handledare, men det var tyvärr inte möjligt att genomföra. Väglagren uppvisas därför endast 
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som visuell referens och cost path-linjerna bör främst ses som en jämförelse mellan hur 

situationen ser ut i dagsläget och hur den kommer att se ut i framtiden. De har dock agerat som 

gränser i skapandet av grönområden vilket har gjort att studien ändå förhållit sig till dessa inslag 

i den fysiska miljön. 

De viktningsvärden som sattes var godtyckliga och redovisas i Tabell 2, då det för analysens 

skull endast är förhållandet värdena emellan som är viktigt. Höga värden utdelades till vatten 

och industriområden. En medelhög kostnad gavs till bebyggelse, beroende på att en av studiens 

teser är den möjliga konflikt som föreligger i en urban miljö mellan det naturliga och det 

urbana. Därav angavs bebyggelse i denna studie en medelhög kostnad då studien vill uppvisa 

kontrasten mellan det urbana och det gröna, genom att ange en medelhög kostnad för 

bebyggelse anger det en viss kostnadstyngd som kändes relevant för studiens syfte. Möjligen 

kan människor även uppskatta att på väg mot grönområde slippa att orientera sig i en (ny) urban 

miljö där exempelvis en känsla av otrygghet kan infinna sig, eller helt enkelt förlora tid på att 

finna rätt väg mot grönområdet. De övriga markklasserna fick därmed en lägre kostnad och 

bedöms inte vara någon form av hinder för människor. Samtliga värderingar angavs med syftet 

att erhålla ett resultat som kunde svara mot studiens frågor och uppvisa en tydlig jämförelse 

med situationen i dag och hur den kan komma att te sig i framtiden. Studien tog ingen hänsyn 

till hur bebyggelse kunde variera sig, exempelvis låg- och högbebyggelse.  

I skapandet av grönområdespolygoner användes de bildmaterial som tillhandahölls av de 

officiella plattformarna för respektive studieområde. Dessa bildfiler finns med som figurer i 

avsnitt 7 som berör studieområdena. Det koordinatsystem som använts i GIS-analysen är 

SWEREF99 TM som är det senaste geodetiska datumet för svensk del. Den indata som 

användes är hämtat ifrån Lantmäteriets Fastighetskarta och redovisas i tabell 1 i avsnitt 5.2 

nedan. Kartograf för samtliga GIS-bilder är studiens författare Erik Öhrner.  

6.1 Arbetsflöde - GIS-analys 
Det första steget var att påbörja den datainsamling som GIS-projektet krävde. Arbetsflödet löpte 

ungefär på ett liknande sätt för bägge områdena och därmed kommer texten att förhålla sig till 

metoden för ett grönområde. Där skillnader gjordes i metod, kommer detta att nämnas i den 

löpande texten. 

Den ursprungliga geodatan som ansågs vara mest lämpad var Lantmäteriets Fastighetskarta i 

vektorformat. Fastighetskartan är Lantmäteriets mest detaljrika karta och vektorformatet gjorde 

att den ansågs vara mest lämplig att utgå ifrån. Ur Fastighetskartan exporterades de markytor 

som kartan innehöll samt de väglag, både för motortrafik samt järnvägstrafik som var relevant. 

En generalisering av väglagren gjordes då dessa innehöll alltför mycket information som ansågs 

nödvändigt. De resterande väglagren ersattes sedan av egenskapade linjer som underlättade 

analysarbetet. Marklagren konverterades till rasterformat via Polygon to Raster och 

klassificerades sedan via Reclassify. Detta för att ange de viktningsvärden som angavs till 

respektive marklager. Dessa värden är enbart fiktiva men förhållanden dem emellan avgör hur 

kostnaden ser ut. 

Sedan ritades respektive grönområde ut genom egenskapade polygoner för hur dessa ser ut i 

dag. Detta resulterade i filer i shapeformat, men dessa konverterades sedan till rasterformat 

genom Polygon to Raster verktyget. Rasterfilerna omklassificerades sedan så att grönområdenas 

värde förhöll sig som 1 då detta var viktigt för analysen i ett senare skede. För Stora Ursvik 

lades även Igelbäckens naturreservat till då det tar upp stora arealer i området och begränsar 
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därmed en urbanisering, detta dock enbart för visuell referens för i vilken utsträckning 

urbaniseringen skulle kunna sträcka sig i området. 

GPS-koordinater för respektive station hämtades från internetsidan Eniro. Dessa koordinater 

matades sedan i ett Excel dokument som sedan importerades till ArcMap och omvandlades till 

punkter.  

De rastrerade marklagerna slogs sedan samman till en rasterfil med verktyget Combine som helt 

enkelt summerar ihop flera rasterfiler till en och samma fil. I detta fall blev den resulterande 

rasterfilen ett kostnadsraster. Som sedan användes för de Cost Distance analyser som gjordes 

för respektive station som beräknande för varje cell den billigaste vägen mellan två punkter. I 

detta fall mellan en station och ett grönområde. Kostnaden avgörs beroende på hur 

viktningsvärdering är genomförd, d.v.s. ju högre viktningsvärde desto mer kostsamt att färdas 

där jämfört med låg kostnad och därmed låga värden. 

Detta steg återupprepades sedan fast nu med annorlunda förutsättningar. Nya polygoner 

skapades för hur grönområdena i respektive område skulle se ut i framtiden, likaså för hur den 

planerade byggnationen skulle te sig. Detta visualiserades sedan efter eget tycke för att föra 

fram budskapet på bästa sätt. I resultatdelen redovisas resultatet grafiskt av denna jämförande 

tillgänglighetsanalys mellan kollektivtrafiksstationer och grönområden i dag och i framtiden. Se 

bilaga 1 för ett enklare flödesschema över de olika stegen i analysen. 

6.2 Datastruktur  

Tabell 1. Ingående filer ArcMap – Vektordata 

Filnamn Beskrivning Datavärden 

fastighetskartanVektor_my_1402_epsg3006.shp 

(Lantmäteriet, Fastighetskartan, 2007-2013) 

Markytor i polygon 

format. 

Vatten, Bebyggelse, 

Industri, Åker, Öppen 

mark, Skog och Torg.  

fastighetskartanVektor_vl_1402_epsg3006.shp  

(Lantmäteriet, Fastighetskartan, (2009-2013) 

Linjeskikt med bilvägar 

i polyline format. 

- 

fastighetskartanVektor_jl_1402_epsg3006.shp  

(Lantmäteriet, Fastighetskartan, 2009-2013) 

Linjeskikt med 

järnvägar i polyline 

format. 

- 

 

Tabell 2. Viktningsvärden för GIS-analysen 

Markslag Viktningsvärden 

Bebyggelse (befintlig och planerad)  

Industri 

Grönområden 

Skog 

Torg 

Vatten 

Åker 

Öppen mark 

300 

1000 

1 

50 

10 

1000 

100 

10 
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7. Studieområden 
De två studieområdena som är utvalda för denna studie är det som går under benämningen Stora 

Ursvik i Sundbybergs stad och Årstafältet i Stockholms kommun. I Stora Ursvik har byggnation 

redan startat men förväntas pågå i olika etapper fram till mitten av 2020-talet. Årstafältet väntas 

påbörja byggnation under 2015 eller 2016. De två områdena har det gemensamt att det är två 

relativt stora grönområden i dag men samtidigt har en närhet till Stockholms innerstad. Detta 

gör att de är intressanta exempel på de utmaningar som Stockholms län står inför med å ena 

sidan bostadsbyggande och å andra sidan bevarande av grönområden. 

7.1 Stora Ursvik 
Stora Ursvik, eller Ursvik – stadens gröna hörn som det även benämns som är beläget i 

Sundbybergs stad i nordvästra Stockholms län. Sundbyberg är den till ytan minsta kommunen i 

hela landet, vilket även gör kommunen till landets mest folktäta. Stora Ursvik är det senaste 

tillskottet bland Sundbybergs stadsdelar och området är på ungefär 69 hektar. Se figur 2 för en 

lokaliseringsbild för studieområdet.  

 

Figur 2. Studieområdet för Stora Ursvik i Sundbyberg. 

För över hundra år sedan var Sundbyberg och omkringliggande områden enbart att betrakta som 

jordbruksmark, vilket var fallet fram till mot slutet av 1800-talet då industrialiseringen slog 

igenom och Sundbyberg blev en arbetarkommun. Från 1950-talet och framåt har ett nytt 

bostadsområde tillkommit vart tionde år, varav det senaste var Stora Ursvik. Området i dag 
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består av en blandning mellan det urbana och det gröna, med en blandning av olika 

husbyggnader och en närhet till Igelbäckens naturreservat i norr och med Enköpingsvägen i 

söder (Sundbybergs stad, 2013). 

Ursvik i dag karakteriseras av både motionsanpassade aktiviteter såsom rekreation. Det intill 

liggande naturreservatet tillsammans med Järvakilen gynnar både människor som vistas i dessa 

miljöer men även den biologiska mångfalden kan utnyttja dessa gröna korridorer (Sundbybergs 

Stad, 2012). 

Ett hinder som tidigare begränsat en utbyggnation av Stora Ursvik har varit att Försvarets 

Forskningsinstitut (FOI) varit verksamma i området. Detta har nu förändrats och FOI har 

numera enbart intressen i områdets sydöstra del, vilket har öppnat upp för Sundbyberg att 

påbörja byggnation i övriga delar av området. Visionen för området är att inte enbart bygga 

bostäder utan även arbetsplatser och andra verksamheter. Förhoppningen från kommunens sida 

är att området skall kunna länkas ihop med Järvakilen och på detta vis kompensera för den 

förlust av grönområdesyta som sker i och med den urbana etableringen i området. Det planeras 

även diverse grönstråk genom den nya stadsdelen. I Miloområdet planeras även en byggnation 

av en ridanläggning (Sundbybergs stad, 2003; Sundbybergs stad, 2013). 

 

Figur 3. Utbyggnadsplan för Stora Ursvik, med olika etappsindelningar (Sundbyberg stad, 2013, internet). 

Figuren ovan redovisar den tänkta planeringen för området där de färgglada områdena redan är 

färdigställda (etapper 1A, 1B & 2C) medan de gråmarkerade områdena (etapper 2A och 2D) är 

framtida delar i projektet och det västra området i mörkt (etapp 2E) är pågående 

byggnadsproduktion (Sundbybergs stad, 2003).   

Sundbyberg vill att området skall ta tillvara på den geografiska position som området har i det 

att området har en närhet till både stadsbild och natur. Detta gör att Sundbyberg vill att Stora 

Ursvik skall använda sig av både Järvafältet och Igelbäckens naturreservat för grönmiljöer. 

Förhoppningen är att ”öppna upp” den norra delen av Stora Ursvik rent bebyggelsemässigt för 
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att markera kontakten med framförallt naturreservatet mer. Figur 4 redovisar den tänkta 

grönstrukturen efter byggnationen är färdigställd. I detta syns gränsen till naturreservatet i norr 

med en vitstreckad linje (Miljö- och gestaltningsprogram, 2004). 

 

Figur 4. Grönstrukturen i Stora Ursvik efter planerad byggnation (Miljö- och gestaltningsprogram, 2004, s 

39). 

7.2 Årstafältet 
Den utbyggnad som planeras på Årstafältet berör cirka 4000 nya bostäder samt ett 

upprätthållande av en stadspark. Detta projekt passar väl in i den vision som Stockholm har om 

Promenadstaden likväl Vision 2030. Förhoppningen är att byggandet kan ske i harmoni med 

den befintliga parkmiljön som finns vid Årstafältet (Stadsbyggnadskontoret, 2012). Både 

Promenadstaden och Vision 2030 är långsiktiga utvecklingsmål för Stockholm (Stockholms 

stad, 2013). 
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Figur 5. Studieområdet för Årstafältet, Stockholm. 

Årstafältet karakteriseras i dag av öppna marker med mindre inslag av träd och övrig vegetation. 

Det finns även en dagvattenanläggning. Det öppna läget och de omkringliggande väg- och 

järnvägar gör att området i dag är bullerstört. Den användning som sker på Årstafältet i dag är 

mycket rekreation och friluftsliv i form av sportplaner, golf, hundrastgård och möjligheter för 

bollspel. Det finns även en kolonilottsförening. Det finns även ett starkt kulturhistoriskt värde i 

form av Göta Landsväg. Området är på 50 hektar, medan det planeras för att nya Årstafältets 

stadspark kommer att vara på 30 hektar. Detta gör Årstafältet till det största fältet Stockholm har 

i söderorterna. Omvandlingen av Årstafältets gröna ytor går under benämningen från en så 

kallad landskapspark till en aktivitetspark. I detta vill staden integrera nybyggnationen med 

områdets gröna delar på ett effektivare sätt än tidigare (Stadsbyggnadskontoret, 2012). Figur 6 

redovisar hur mycket grönt som kommer att finnas kvar efter byggnationen är färdigställd, 

medan figur 7 även redovisar nybyggnationen i svart (Stockholms Stad, 2013). 

 

 

 

 
 

Figur 6. Linjen markerar det område som kommer att vara grönområde efter byggnation 

(Stadsbyggnadskontoret, 2012, s 4). 
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Figur 7. Nybyggnationen i svart och ettappindelningar siffermässigt, återstående grönområde i färg 

(Stockholms Stad, 2013). 

I framtiden kommer fältet fortsatt vara öppet i dess centrala delar. För att komma till bukt med 

de bullerproblem som området har kommer så kallade skogsbeklädda kullar att bidra till 

avskärmningen av området och därmed sänka dagens bullernivåer. En stor skillnad blir även 

dagvattendammen som utökas och integreras med Valla å som sträcker sig längre än i dag (se 

figur 7). Kolonilottsområdet kommer även det att flyttas från dagens västra läge till 

sydöstradelen av området. Det satsas även på stor framkomlighet inom området med både gång- 

och cykelvägar som skall gå igenom området. Ytterligare en tvärbanestation förväntas även att 

byggas (Stadsbyggnadskontoret, 2012).  

Övergripande konsekvenser för framtiden är att golf- och rugbyplaner försvinner och 

parkmiljön kommer istället att fokusera på spontanidrottande. Kolonilotterna flyttas för att 

hamna i ett bättre läge med mer solljus och inte alltför bullriga miljöer. I detaljplanen hävdas det 

att få ned bullernivåer under 45 decibel är i princip omöjligt då omkringgivande stadsljud inte 

går att skärma av. Förhoppningen för hela parken är dock att få ned decibelnivåerna under 50, 

där det i dag varierar en del och betydligt högre än 50 i anslutning till omkringliggande vägar. 

Natur och djurlivet kommer att påverkas då en naturvärdesinventering kom fram till att de 

naturvärden som är viktigast för Årstafältet är de öppna och halvöppna markerna. Även här 

finns goda förhoppningar om att bibehålla viss mark (12-15 ha) för bland annat fågellivet (ibid, 

2012). Det tänkta gröna nätverket för Årstafältet redovisas i figur 8 och visar att Årstafältet 

förblir en viktig grönknytpunkt för omkringliggande områden både socialt och ekologiskt 

(Stadsbyggnadskontoret, 2010).  
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Figur 8. Det framtida gröna nätverket för Årstafältet (Stadsbyggnadskontoret, 2010, s 20). 

8. Resultat 
Här redovisas resultatet av den GIS-analys som genomfördes i form av bildfiler framtagna med 

ArcMap 10.2, studieområdena redovisas här nedan med två kollektivtrafiksstationer per 

studieområde. Se Bilaga 2 för övriga analyserade stationer. Resultatet kommer i två delar, dels 

den cost distance del där en rangordning från låg upp mot hög kostnad angivits, där ju mörkare 

färg desto mer kostsamt att färdas på. Samt en del med cost paths som utgår ifrån marktyperna 

och anger den billigaste vägen från station till grönområde. Tabell 3 och 4 redovisar 

längdskillnad i kilometer för de cost paths som analyserades av i dag jämfört med de framtida 

cost path linjerna. 

 

Tabell 3. Cost paths i dag och i framtiden för Årstafältet  

Stationer Längd i dag Längd i framtiden 

Enskede Gård Station 

Globen Station 

Stureby Station 

Årstaberg station 

 

1, 47 km 

1, 50 km 

2, 30 km 

0, 63 km 

1, 51 km 

1, 52 km 

2, 35 km 

1, 00 km 
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Tabell 4. Cost paths i dag och i framtiden för Stora Ursvik 

Stationer Längd i dag Längd i framtiden 

Rinkeby Station 

Rissne Station 

Solna Centrum station 

Sundbyberg Centrum station 

 

1, 00 km 

1, 29 km 

4, 79 km 

2, 90 km 

1,28 km 

1, 31 km 

4, 82, km 

2, 96 km 
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Figur 9. Cost distance och cost path resultat för Sundbybergs Centrum station. 
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Figur 10. Cost distance och cost path resultat för Rinkeby station. 
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Figur 11. Cost distance och cost path resultat för Globens station. 
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Figur 12. Cost distance och cost path resultat för Årstabergsstation.  

9. Diskussion 
Detta avsnitt diskuterar resultaten för denna studie och resonerar om metoden i ett avsnitt medan 

det senare avsnittet behandlar ämnet, metoden och studien i sig. 
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9.1 Metoddiskussion 
Detta har varit en kvantitativ GIS-analys av tillgång till grönområden på två utvalda platser i 

Stockholms län. Dock, som det har framgått i den bakgrund som är skriven är detta sällan 

tillräckligt för att skapa sig en heltäckande bild för grönområdesanalyser i urbanmiljö. Det är 

värt att återigen påpeka att detta är en pilotstudie som ej är ämnad att vara en fullständig 

(kvantitativ eller kvalitativ) analys över grönområden i Stockholms län. Kärnfrågan för vidare 

studier i flera andra GIS-analyser kopplade mot grönområden tenderar att lyfta frågan om att 

bedöma grönområdens kvalitéer i större utsträckning (Higgs et al 2012) vilket bör vara målet för 

framtida studier att kunna koppla kvalitativa egenskaper hos grönområden i GIS-analyser.  

Vad denna studie visade metodmässigt var dock att resultat kan erhållas och vara tydliga även 

om informationsmängden enbart baseras på kvantitativa bedömningar. En svaghet i analysen 

ligger dock i hur framtiden kommer att se ut i studieområdena. De polygonfiler som skapades 

för dels den framtida gröna närvaron i områdena och dels i den urbana närvaron har baserats 

från respektive kommuns utvecklingsplaner och i dessa finns inga exakta geografiska punkter 

utmätta vilket gjorde att det enda alternativet som var möjligt var att försöka tolka och analysera 

de bilder som visade planeringen och sedan skapa polygoner som redovisade dessa förhållanden 

i ArcMap. Tyvärr blir detta till viss del godtyckligt eftersom det är jag som tolkar bilder som 

sedan skall utvecklas till polygonfiler i programmet. Tydliga skillnader finns dock i de 

jämförande resultatbilderna. 

De viktningsvärden som angetts (se Tabell 2) är godtyckligt satta och påverkar resultatet i stor 

grad. Det är viktigt att påpeka att dessa värden sattes utifrån vad människor helst skulle vilja 

passera när de rör sig mot grönområden, där exempelvis öppen mark är klart mer tilltalande än 

ett industriområde. Svårare blir detta när en markklass som bebyggelse skall anges, i den här 

studien sattes bebyggelse till en medelhög kostnad utifrån den diskrepans som finns mellan det 

urbana och det gröna. Studiens första fråga antyder till de skillnader som finns mellan det 

urbana och det gröna. Viktningen angavs därför med detta i åtanke till viss del. Övriga 

viktningsvärden bedömdes inte vara lika problematiska och angavs efter de preferenser som 

människor uppskattar. Resultatet skulle förhålla sig annorlunda om andra värden sattes, men det 

är knappast troligt att vatten och industri skulle ges andra värden än höga, likaså låga värden för 

öppen mark och skog.  

De cost paths som skapades bör ej ses som en definitiv enda väg från station till grönområde 

utan bör ses som en jämförelse mellan situationen i dag och hur den kan komma att se ut i 

framtiden. Då dagens GIS-program inte kan hantera både polygonfiler och polylinesfiler 

exempelvis när en sammanslagande rasterfil skall skapas, gjorde detta tyvärr att det är enbart 

polygonfilerna som är med i den cost distance och costh path analys som blev resultatet i 

studien. Costh path linjerna fyller sin funktion i resultatet som en jämförelse i antalet meter som 

skiljer från i dag och i framtiden (se Tabell 3 och 4). Eftersom studien utgår från människor som 

tar sig till områdena med egen kraft motiverades inte behovet av att cost path linjerna skulle 

följa exempelvis bilväg om studien hade haft även bilister i åtanke. Rent grafiskt korsar en del 

cost path linjer exempelvis tunnelbanelinjer men återigen var syftet inte att slå fast en specifik 

väg utan costh path linjerna skall ses utifrån att de jämför skillnaden metermässigt mellan 

varandra. De barriärer som studien använt sig av är de vägsystem som på ett tydligt sätt 

avskiljer områden ifrån varandra. Dock är de endast av visuell referens i den här studien på 

grund av ovan nämnda svårigheter i polygonfiler och polylinesfiler i samma analys samt att 
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människor som tar sig fram med egen kraft kan ta sig fram i den fysiska miljön på ett mer 

flexibelt sätt än om du exempelvis åker bil längs en väg.   

I bakgrunden har andra GIS studier nämnts såsom nätverksanalyser och euclidean distance 

metoder (buffermetoder) och även den cost distance metod som slutligen användes i denna 

studie. Valet av metod gjordes utifrån vilken metod som kunde uppvisa den tydligaste 

jämförelsen för grönområdena i dag och i framtiden. En nätverksanalys hade möjligen kunnat ge 

ett tydligare resultat för situationen i dagsläget men skulle troligtvis halta när bedömningar för 

framtiden skulle göras. Då information för detta helt enkelt saknas. En nätverksanalys behöver 

även tillgång till en rik information som kan kopplas till analysen. I Comber et als (2008) studie 

hade de tillgång till innehållsrik data som kunde kopplas till ett GIS-projekt och kunde därmed 

genomföra denna typ av analys.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
Att studera grönområden i urbana kontexter kommer sannolikt att bli allt mer vanligt då flera 

studier har påpekat att städer växer och befolkningen i de allra flesta länderna flyttar in till 

städerna (Kabisch et al, 2014). I en Nordisk eller svensk kontext, kan det tyckas märkligt då 

landets stora städer ofta uppvisar ett annat mönster i jämförelse med andra Europeiska städer. 

Som Erixon och Ståhle (2008) nämner har Sverige traditionellt haft ett starkt naturskydd, vilket 

har gjort att ingrepp i den har begränsats kraftigt. Detta bör vara något som grönområden även i 

en urbanmiljö tjänat på och hjälpt till att bevara dem. Samtidigt som det i en modern syn på 

stadsplanering och grönområden fortfarande finns kvar en skarp åtskillnad mellan urbanitet och 

natur, vilket då kan påverka i vilken grad stadsplanering integrerar grönområden och försöker 

förstå syftet med dem.  

I ett av studieområdena i Stora Ursvik tenderar denna syn att verka som exempel i 

stadsplaneringen. Då naturreservatet Igelbäcken och Järvafältet bedöms vara den typ av 

grönområdesmark som de boende bör ha tillgång till. Detta är två områden som är tydligt 

avskilda ifrån övrig bebyggelse och naturreservatet har dessutom lagstiftningen på sin sida i 

eventuella markanvändningskonflikter. I Stora Ursvik är ambitionen att bygga varierat, men på 

grund av det geografiska läget och Igelbäcken i norr som skyddar naturen är frågan hur varierad 

byggnationen kan bli? I Miljö- och gestaltningsprogrammet (2004) hävdas att byggnationen bör 

vara tät och låg, snarare än tvärtom. Detta är detsamma för nya Årstafältet där ambitionen också 

berör ett förtätande av stadsbilden. Något som ligger i linje med den utveckling som modern 

stadsplanering strävar mot. Vad detta gör med grönområden i innerstad och närliggande förorter 

är intressant att beakta och studera i framtiden.  

I sin studie jämför Ståhle (2009) förorterna som blev formade efter Generalplanen för 

Stockholm 1952, med Lindhagenplanen som istället fokuserade på innerstaden under 1800-talet. 

I diskussionsavsnittet menar Ståhle att de områden som är präglade av Generalplanen har 

konsekvent lägre värden för integration, lägre tillgång och användande av markytor än 

innerstaden. Innerstaden visar istället exempel på en tätare integration i det geografiska rummet 

för framförallt grönområden. Detta möjliggör enligt honom att förorterna skulle kunna 

omstruktureras vilket visserligen förtätar staden men samtidigt även gör att tillgången till 

grönområden ökar. Med andra ord, behöver det inte föreligga en konflikt mellan att å ena sidan 

förtäta staden (och dess omnejd) och å andra sidan att ha en stark tillgång till grönområden. 
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I Sandströms studie (2010) framgår det även att svenska beslutsfattare inte tillkännager 

grönområden i urbana miljöer den status som är nödvändig för att kunna integrera grönområden 

i städer effektivare. Vilket säkerligen har sin grund i det gamla synsättet med att hålla naturen 

och dess element utanför den planerande urbaniseringen.  

De områden som denna studie studerat uppvisar möjligen till viss del konflikten mellan det 

urbana och det gröna, men förhåller sig ändå inte på samma sätt som det gör i innerstaden. Detta 

för att bägge områdena har relativt stora öppna marker och befinner sig inte i det ekonomiska 

centrum som Stockholms innerstad är i Sverige i dag. Dock växer staden kraftigt och i 

framtiden kommer sannolikt dessa områden att bli allt viktigare även ur ekonomisk synpunkt. 

Hur områdena kommer att påverkas av det, är svårt att veta och det är inte denna studies 

ambition att svara på, men det är värt att ha i beaktning eftersom att ekonomiska frågor ofta är 

viktiga inom beslutsfattande. 

Den första av studiens frågor berörde hur tillgången förändras när urbanisering ersätter 

grönområden. Studien har svarat på den frågan genom visuella jämförelser med GIS-analyser 

och har även beräknat kostnaden för att ta sig från A till B innan och efter byggnation. Dock 

föreligger osäkerheter i hur framtiden kommer att bli, eftersom det är omöjligt i detta nu att 

förutse eventuella problem eller oklarheter som kan uppstå vid byggnation. Som studien även 

diskuterat kan tillgång mätas på olika sätt och kan även definieras på olika sätt. Den definition 

som använts i studien har varit en krass bedömning av tillgång i form av avstånd. Men 

begreppet kan givetvis breddas, vidare studier skulle även kunna använda tillgänglighet i form 

av hur enkelt det är att ta sig fram i grönområden och analysera skillnader i hur olika 

samhällsgrupper och åldrar har tillgång till grönområden. 

I Stora Ursvik visar den jämförande tillgänglighetsanalysen att de cost paths som utgår ifrån de 

västra stationsområdena såsom Rinkeby att det blir allt svårare att ta sig till grönområdena i 

Stora Ursvik än tidigare då den framtida analysen visar att människor behöver korsa en 

motorväg eller följa vägsystemet söderut för att sedan ta sig norrut genom den nya bebyggelsen. 

Detta kan vara en allvarlig konsekvens i det att det verkar till att isolera Rinkeby och övriga 

stationsområden västerut från att ha tillgång till andra grönområden förutom Järvafältet. En 

framtida analys skulle även kunnat analysera Järvafältets framtid då det hade varit intressant att 

bedöma situationen om även Järvafältet urbaniseras. Å andra sidan har Järvafältet stora 

grönarealer och naturreservatet Igelbäcken sträcker även ut sig här, vilket precis som i Stora 

Ursviks fall begränsar den urbana utbredningen något. Samtidigt som det kan bidra till den 

historiska uppdelningen mellan stad och natur som inte anses vara modernt eller 

eftersträvansvärt från Sundbybergs stads sida.  

Eftersom tunnelbanenätet rör sig väster och söderut om studieområdet gör detta även att 

avståndet växer till grönområdet när byggnation sker i Stora Ursviks södra delar. De stora 

motorvägarna E4: an och E18 gör att området inhägnas tydligt och gör även att en utbyggnad av 

tunnelbanenätet knappast är aktuellt eller realistiskt. För Sundbyberg som kommun är området 

kring Igelbäcken det enda större grönområde som existerar vilket troligtvis gör att de som bor i 

kommunen söker sig till detta område för rekreation, friluftsliv med mera. Om nybyggnationen 

ses som en blockad för Stora Ursvik kan detta få drastiska konsekvenser i användandet och 

nyttjandet av grönområdet. Den här studien studerade inte den arkitekturmässiga idéen bakom 

nybyggnationen, då vissa delar är i planeringsstadiet fortfarande vilket gör det svårt att besvara 

frågor där byggnationen skulle kunna vara ett hinder eller inte för människor boendes i 

kommunen och dess omnejd att ta sig till grönområden.  
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För nya Årstafältet visar tillgänglighetsanalysen för Årstabergs tvärbanestation att det blir en 

längre sträcka att ta sig till grönområdena. Då det som i Stora Ursviks fall visar sig att 

nybyggnationen lägger sig som ett hinder mellan stationen och grönområdet. Även här behöver 

vägar korsas om människor vill ta sig runt nybyggnationen för att nå grönområdena. Kring 

Årstabergsstation finns stora industriområden vilket gör att den enda väg att ta sig mot 

Årstafältet är att följa tvärbanenätet och sedan korsa även en större väg – och i framtiden då 

även behöva ta sig igenom ett bostadsområde. Detta gör det helt enkelt väldigt snårigt för någon 

som kommer ifrån detta håll att ta sig ned till grönområdet. Det är enklare att ta sig från 

exempelvis Globens tunnelbanestation till grönområden i Årstafältet både i dag och i framtiden, 

men det innebär samtidigt en längre sträcka än från de stationer som finns på Tvärbanelinjen. I 

dagsläget är Årstafältet relativt icke-urbaniserat och att det skulle förbli så även i en tid när 

Stockholm som mest akut behöver bygga bostäder är inte särskilt troligt. Då det i skrivande 

stund ännu inte skett någon byggnation är det därför svårt att precis som i Ursvik att bedöma 

huruvida nybyggnationen är positiv eller negativ för tillgången till grönområden. Om det visar 

sig att bebyggelsen snarare är fördelaktig för tillgången skulle inte människor ifrån Årstaberg 

hållet att behöva ta den större omvägen ”runt” mycket av den nybyggnation som kommer att 

ske, utan snarare med enkelhet kan orientera sig igenom och därmed få en rak tillgång till 

grönområdet i dess centrala delar. Å andra sidan kan nybyggnationen utgöra en isolering av de 

kvarvarande grönytorna och därmed avgränsa området alltmer genom en urban front. 

För att genomföra tillgänglighetsanalyser i dag kan det te sig självklart att använda metoder som 

på något vis involverar GIS för att kunna genomföra analysen på ett relativt snabbt och enkelt 

sätt. Brister har dock redovisats i andra studier och finns således även i denna, i det att för 

grönområden är det svårt att få med deras kvalitativa sidor eftersom detta skulle kräva antingen 

en geodatabas med detaljrik information eller ett gediget fältarbete där forskaren själv 

analyserar och kategoriserar sådana egenskaper. Det är även svårt att definiera vad som anses 

vara kvalitativt och inte eftersom det ofta är subjektiva känslor som skall kategoriseras. Vissa 

forskare som Van Herzele et al (2003) och Grahn et al (2003) har i sina studier försökt att 

kategorisera egna kriterier, dock finns alltid risken att något kriterium inte nämns eller att dessa 

definieras olika beroende av den som tolkar materialet. Detta är givetvis en risk som kan vara 

värd att ta, men oavsett vad innebär detta en osäkerhet i analyser. Det blir även svårt att 

integrera i en GIS-analys eftersom ett tidskrävande arbete krävs för att integrera den här typen 

av information och arbetet i sig blir även det mer tidskrävande. Till sist är det viktigt att anpassa 

metodvalet till den typ av GIS-analys som är tänkt att genomföras, eftersom det kan ske 

ändringar för resultat beroende på metodval, därför är det viktigt att vara öppen med det 

metodval som studien har använt för att mottagaren skall kunna tolka resultatet på bästa sätt.  

Detta förringar inte GIS-analyser som endast bedömer den kvantitativa tillgången till 

grönområden. Dessa är i grunden tydliga och enkla och är inte något som är enkelt gjort utan att 

involvera GIS-program. För framtida stadsplanering kommer därför kvantitativa GIS-analyser 

vara relevant. Eftersom det är utifrån sådana som riktlinjer kan tas ut, som exempelvis den 300 

meters maximalt avstånd mellan bostad och grönområde som angetts för Stockholm. Kvalité 

utifrån ett grönområdes egenskaper eller vilka känslor ett grönområde kan ge saknas i dag. För 

snabbare och enklare analyser inom stadsplanering är GIS viktigt, dock ligger begränsningarna i 

vilket material som är möjligt att hantera för GIS-analysen och den typ av metod som används 

bör anpassas för den tillgänglighetsstudie som skall genomföras. 
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10. Slutsatser 
Resultatet av den här studien visar att tillgången till grönområden från kollektivtrafiksstationer 

kommer att förändras, men med olika förändring beroende på station. I Stora Ursvik minskar 

tillgängligheten för de stationer som är belägna väster om grönområdet då detta innebär att 

människor behöver ta sig förbi motorväg och den nybyggnation som kommer att ske. På 

Årstafältet minskar grönytorna i areal och nybyggnationen avgränsar området ytterligare, detta 

gör att tillgängligheten även här minskar då människor behöver ta sig igenom nybyggnationen 

för att nå grönområdet. Här bedöms skillnaderna stationerna emellan inte vara lika tydliga som i 

Stora Ursvik.  

Den cost distance metod som studien använde sig av bedömdes vara den mest effektiva för att 

bedöma tillgänglighet till grönområden då det blir ett tydligt resultat. Svagheter i GIS-analysen 

är att grönområdens kvalitativa egenskaper inte analyseras och detta är något som vidare studier 

skulle kunna ha med i beräkningen. Den här studien var menad som en pilotstudie för vidare 

analyser om tillgänglighet därför bör även vidare studier bredda analysen över fler områden (i 

Stockholm). 

Den ämneslitteratur som behandlats visar att grönområden är multifunktionella system och 

bidrar till samhället på flera sätt. Detta är viktigt att ha med sig oavsett om stadsbilden förtätas 

eller om en gles urbanisering sker. De olika GIS-analyser som tidigare studier använt sig av 

visar även att det är viktigt att använda den mest lämpliga metoden i samklang med den typ av 

studie som är ämnad att genomföras. Det är även viktigt att inse att GIS metoder ensamt ej kan 

svara på stadsplaneringsfrågor men kan vara kraftfulla hjälpmedel i att uppnå underlag för 

vidare analyser. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Ett enklare flödesschema över GIS-analysen i studien. Upprepande steg gjordes för 

varje station. 

 

Figur 13. Flödesschema över GIS-analysen för denna studie. 
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Bilaga 2. 

 

Figur 14. Cost distance och cost path resultat för Rissne station. 
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Figur 15. Cost distance och cost path resultat för Solna centrums station. 
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Figur 16. Cost distance och cost path resultat för Sturebys station. 
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Figur 17. Cost distance och cost path resultat för Enskede Gårdsstation.  


