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Urban green areas: An analysis of 
accessibility of urban green areas in Umeå 
Tom Erik Stenlund, Department of geography and economic history, 
Umeå University, Sweden 

Abstract: This study aims to analyze and describe how accessible the 
urban green areas are in Umeå. The study examines the accessibility 
in two different ways, when it comes to the urban fringe forest it’s 
valued depending on how much of it exists inside the study area. The 
parks and green areas and recreational areas is valued depending on 
how far away habitants live from one of the parks/green areas and 
recreational areas.  
 
Using a quantitative approach, the study aims to describe the 
accessibility through spatial patterns which is largely conducted in 
ArcGIS. The study concludes the growth of today and with the goals of 
the municipality 10.6 percentage of the urban fringe forest/natural 
areas will have disappeared by 2028. Alongside with the growth of 
population in the urban area of Umeå it means that 138 m2 of the 
urban fringe forest/natural areas will be lost per person, or 34 
percentage of the area per person since 2008. The second analysis is a 
network analysis of the service area of each park/green area or 
recreational area, and for the park/green area is based on walking 
speed and the recreational areas is based on cycling speed. The study 
shows that within 5 minutes of parks/green areas 28.3 percentage of 
the total population of Umeå lives. Within 10 minutes of the 
park/green areas 54.7 percentage of the total population. 5 minutes 
within the recreation areas 37.1 percentage of the population of Umeå 
lives and 81.7 percentage of Umeå’s population lives within 10 
minutes of a recreational area. 
 
Further the study discusses the problems that a densification strategy 
could have on urban green areas, and how the accessibility might 
change with it.    
 
Keywords: Accessibility, Urban green, ArcGIS, Network analysis, 
Densification 
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1. INLEDNING 
 
De flesta invånarna i Europa bor i urbana områden (Betram & Rehdanz. 2015). Urbana 
grönområden i form av parker och grönområden samt rekreationsytor är något som får 
oss människor att må bra. Flertalet studier visar att närhet i kombination med daglig 
kontakt med gröna ytor ökar vårt välmående (Wood, 2017; Kaplan & Kaplan, 2011; Maller 
et al, 2005; Betram & Rehdanz, 2015). Positiva hälsoeffekter är en anledning varför urbana 
grönområden har en viktig funktion i en väl fungerande stad. Bland annat så syns effekten 
av mindre stress i vardagen hos de som kontinuerligt besöker en park eller grönområde 
(Wood 2017, Kaplan & Kaplan 2011).  Parker och reakreationsytor har även en effekt på 
den upplevda hälsan hos individer, där de med närhet till parker och reakreationsytor 
upplever att de mår bättre (Van der berg et al, 2010).  Kaczynski & Mowen (2011) visar 
med sin studie att det även finns ett samband mellan närhet till urbana grönområden och 
ökad fysisk aktivitet. En stad gynnas således av att tillhandahålla parker och grönområden 
vilket ger en förutsättning för en bättre folkhälsa. Vilket även kan bidra till en högre 
attraktionskraft för inflyttning samt att det är en av nyckelfaktorerna till en hållbar 
utveckling genom att ytorna bidrar till ekosystemstjänster i staden (Nieuwenhuijsen et al, 
2017). Bostadsområden runt urbana grönområden kan i många fall bli attraktiva, och 
närheten kan medföra ett ökat bostadspris i dessa områden (Votsi, 2017). Samtidigt så 
finns det studier som påvisar att stadsdelar som är mer socioekonomiskt utsatta inte 
prioriteras när det kommer till planeringen av urbana grönområden. (Neuvonen et al, 
2007).  
 
Umeå Kommun är Norrlands största kommun till antalet invånare (SCB,2018), och 
kommunen vill växa ännu mer, precis som kommunslogan uttalar ”Umeå vill mer”. Umeå 
kommun beslutade 2008 om att kommunen skulle ha en ny målbild. Nämligen att växa till 
200 000 invånare till år 2050, vilket förmedlas i Umeå kommuns vision 2050 (Umeå 
Kommun, 2017a s17). Det skulle innebära en befolkningsökning med cirka 75 000 invånare 
från januari 2018 (SCB, 2018).  Umeås stadskärna planeras att förtätas med cirka 15 000 
nya invånare, ytterligare 20 000 planeras rymmas i de övriga stadsdelarna. Det planeras 
även nya bostadsområden som ska rymma 15 000 invånare (Umeå Kommun, 2017a s17). 
Kommunen siktar på att denna tätortsutveckling skall bringa en kraftig tillväxt till 
kommunen och då inte enbart befolkningsmässigt utan även ekonomiskt.  
 
Umeå kommun administrerar och vårdar flera urbana grönområden i form av parker och 
grönområden samt rekreationsområden. Det finns även andra urbana grönområden som 
ingår i studien men som inte främst administreras av kommunen. Dessa består främst av 
skogsområden men även andra öppna ytor där ingen aktiv förvaltning sker även om 
kommunen kan stå som ägare av marken, dessa områden betecknas som stadsnära 
skog/naturmiljö i studien. Umeå Kommun har som vision att förvalta de positiva 
hälsoeffekter som sådana ytor tillför invånarna genom sin gröna vision. Den gröna visionen 
verkar för att utveckla och tillgodose parker och grönområdens värden inom ekologin, 
rekreation och kultur (Umeå kommun, 2018a). Inom Umeå kommun så har även en 
upprustning av parkbeståndet i centrala delar gjorts, bland annat genom projektet ”staden 
mellan broarna” där årstidernas park och broparken fått nya utformningar (Umeå 
kommun, 2018b). Vidare så jobbar kommunen med att rusta upp och omforma flera 
parker och grönområden i flera bostadsområden däribland parkerna på Ålidhem (Umeå 
kommun, 2018c). Ut över arbetet kring parker och grönområden, lyfter Umeå kommun 
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även fram att förbättrade cykelmöjligheter i staden skulle fungera som en bidragande 
faktor att förstärka de positiva effekterna för miljön som parker och grönområden medför 
(Umeå kommun 2017a s14).  
 
Utifrån vision 2050 som Umeå kommun har presenterat så går det att se en tydlig målbild, 
Umeå skall växa till en ännu större stad och dess karaktär skall vara av en typ av blandstad. 
Med en sådan ökning av befolkningen som kommunen planerar så kommer innebära en 
del förändring av stadens utformning, och kommunen planerar att till stor del förtäta den 
befintliga tätorten.  När förtätning blir en så pass central del av planen för att uppnå dessa 
mål så bör det beaktas att urbana grönområden är av stor vikt för befolkningens 
välmående samt för ekologin i staden. När det dessutom är så att dessa urbana 
grönområden kan bidra till att skapa en attraktiv stad borde det vara viktigt att aktivt jobba 
med att bevara dem. Men som Olsson 2014 rapporterade så finns det svårigheter utifrån 
planeringen och planerares perspektiv, att identifiera och utveckla urbana grönområden. 
Detta har varit särskilt synligt där urbana grönområden har ställts mot starka 
exploateringsintressen i en växande stad. Eriksson et al (2012) rapporterade att generellt 
sett har tillgången till urbana grönområden ökat i Sverige under de senaste åren, men att 
det inte gäller för städer som växer snabbt. Eftersom Umeå kommun planerar att växa 
framförallt inom Umeå tätort, skulle förtätningen kunna försvåra tillgängligheten av 
urbana grönområden.  
   
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Denna studie syftar att studera tillgängligheten av Urbana grönområden inom Umeå tätort 
och dess direkta omland.  Ur detta syfte så kan följande frågeställningar härledas. 
 

• Hur har förändringen av tillgängligheten av stadsnära skog/naturmiljö sett ut i 

Umeå tätort under perioden 2008–2018 samt hur ser prognosen ut till och med 

2028. 

• Vilken tillgänglighet har invånarna i Umeå till stadens prioriterade parker och 

grönområden samt rekreationsområden sett utifrån tid och avstånd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

2. TIDIGARE FORSKNING & TEORIER 

2.1 Tillgänglighet närhet/avstånd & rörlighet 
 
Tillgänglighet är ett brett begrepp och utifrån vilket sammanhang det används i så varierar 
definitionen (Haugen, 2012 s1). Utifrån geografiska och transportforskningens perspektiv 
så definieras tillgänglighet som närhet eller avståndet mellan två platser, alternativt som 
en rörelse mellan två platser (Ståhle 2005, s90). Vilket följer definitionen att 
tillgängligheten är ”möjligheten att nå en plats”, ett synsätt som är vardagligt i flertalet 
studier på området. (t ex. Niles & Hanson, 2003; Farrington & Farrington, 2005) 
Tillgänglighet ses som ett resultat av antingen närheten till en plats eller dess motpart, 
avstånd eller avstånds-överbryggande tillgänglighet i form av rörlighet.  

 
Figur 1: Tillgänglighet ”acessibility” , närhet eller avstånd ”Proximity alt distance” och rörlighet ”Mobility”. (Haugen, 
2012). 

I figur 1, så är tillgängligheten beroende av antingen närhet eller avstånd för att en plats 
skall vara tillgänglig ”locational accessibility”. Eller rörlighet för att skapa en tillgänglighet 
som överbryggar ett avstånd ”distance-bridging accessibility”. Närheten och rörligheten är 
de två viktiga geografiska beståndsdelar gällande tillgänglighet, och antingen den ena eller 
den andra är nödvändig för att individer skall kunna vara på en plats rent fysiskt sätt (Ibid). 
Detta till trots så är denna formel inte likställd med faktisk tillgänglighet då det finns flera 
andra aspekter som kan påverka tillgänglighet till olika platser i samhället (Ibid). I denna 
studie så utgår tillgänglighetsaspekten utifrån avstånd och rörlighet och tar inte hänsyn till 
andra aspekter gällande tillgängligheten i det ytor som berörs i studien. Sådana aspekter 
skulle t ex kunna vara social tillgänglighet, sett utifrån om individer känner sig välkomna 
på platsen eller inte. Ett annat exempel skulle kunna vara tillgänglighet sett utifrån 
rörelsehindrades perspektiv.     
 

2.2 Hälsoeffekter parker & grönområden 
 
Människor som lever i urbana miljöer gynnas både socialt och psykiskt utifrån en god 
tillgång till naturliga miljöer. Dessa naturliga miljöer har även positiva effekter på ett 
urbant områdes miljö och ekologi. Urbana grönområden bidrar med ekosystemtjänster i 
en stad och tillgången till dessa tjänster påverkar en människas välmående (Kaplan & 
Kaplan 2011; Chiesura, 2004; Maller et al 2005). Dessa tjänster tar sig olika former i en 
stad, däribland genom naturliga processer såsom markens vattenhållande förmåga eller t 
ex bidrag till reningen av luft (Naturvårdsverket, 2015). Vidare så bidrar de urbana 
grönområden med ekosystemtjänster som berör biogeokemiska kretslopp och bildning av 
ny jordmån, även kulturellt så bidrar tjänsterna med estetik och med potential till 
rekreation. För att dessa ekosystemtjänster skall fungera väl är det viktigt att inte göra för 
stora ingrepp i de naturliga miljöerna. Ingrepp i marken påverkar dess förmåga att bidra 
till ekosystemtjänsterna då processen upphör vid t ex uppgrävning av mark, även om 
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ytorna återställs eller t ex nya träd planteras, så tar det tid innan ytan är lika starkt 
bidragande till ekologin. 

 
Van der berg et al (2010) undersökte hur närheten till gröna ytor påverkar individers 
förmåga att klara av mentalt stressande livshändelser utifrån tre kriterier. Hur många 
gånger vård uppsökts, upplevd mental hälsa samt upplevd allmän hälsa. Utifrån dessa 
premisser så bedöms närheten till grönytor vara en viktig faktor i alla kategorier, men mer 
tydligt inom den upplevda mentala hälsan (Van der Berg et al 2010). Van der berg et al 
(2010) hävdar att en stor del av de urbana grönytor som ligger inom en radie på 3 km från 
hemmet, är mer storskaliga naturområden så som skog eller fält. Dessa ytor bedöms även 
bidra till de välbefinnande som studien rapporterar vid en närhet till grönytor. Hög ljudnivå 
i tätt bebyggda områden samt i dess närheten är också något som bidrar till stress i 
vardagen visar en svensk studie (Gidlöf-Gunnarson, Öhrström, 2007). Studien drar 
slutsatsen att för att kunna uppnå en långsiktig hållbarhet och hälsofrämjande utveckling 
bland urbana bostadsmiljöer, så är det grundläggande att försöka åstadkomma lägre 
ljudnivåer såväl i som runt bostadsområdena. För att uppnå detta bör tillgängligheten till 
tysta miljöer så som grönytor och natur säkerhetsställas genom att skydda, bevara och 
utöka tillgången av närliggande grönområden (Gidlöf-Gunnarson, Öhrström 2007)   
 
Kaplan & Kaplan (2011) menar att den positiva inverkan som miljön har på det mänskliga 
välbefinnandet kan återfinnas i flera olika typer av miljöer, men är en klart mer konsekvent 
effekt inom naturområden. Vidare menar Kaplan & Kaplan (2011) att dessa naturområden 
inte behöver vara omfattande eller storslagen, utan poängterar vikten av interaktion med 
dessa platser i människans vardag. De starkt positiva effekter som ges av närhet till natur 
har visat sig tvärs över alla åldrar, många länder och över klassgränser. Givet att det finns 
många sätt att tillgodose välbefinnande genom ”naturlig miljö”, så är det av yttersta vikt 
att naturen finns nära tillgänglig i en urban kontext (Kaplan & Kaplan, 2011). Naturen kan 
också vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå välmående hos befolkningen, då det inte 
krävs stora områden eller dyra satsningar på trädgårdar och parker med dyrt underhåll. 
Utan i ett urbant samhälle där vårdkostnaderna för stressrelaterade sjukdomar är höga, 
kan naturlig miljö fungera som ett hjälpmedel för att avlasta sjukvården (Ibid.). Men 
närheten och såldes lättillgängligheten av naturen är nyckeln för att kunna tillgodoräkna 
de positiva hälsoeffekterna hos befolkningen (Ibid.). 
 
Betram & Rehdanz (2015) visar i en studie från Berlin att urbana grönområden har en 
positiv effekt på invånarnas välmående. Detta utförs via en kombinerad studie som dels 
baserar sig på en internetenkät som riktats mot invånarna i Berlin. Sedan har även en 
rumslig analys av tillgängligheten av urbana grönområden gjorts i ArcGIS för att studera 
utbudet av urbana grönområden i Berlin. Slutsatsen i studien visar att hälsoeffekterna var 
som störst där 11 procent av en radie på 1km runt en bostad utgjordes av urbana grönytor 
(Betram & Rehdanz. 2015). Det rapporteras även att en stor del av respondenterna inte 
hade så stor andel urbana grönområden kring bostäderna (Ibid.).  
 
Nieuwenhuijsen et al (2017) menar att nya studier inom området urbana grönområden 
och hälsoeffekterna, har medfört en stärkt bevisningen av kopplingen mellan dem. Men 
även om studier på området har lyft bevisning för kopplingar till hälsofrämjande effekter 
så har det även lyfts fram en problematik av förväxling av socioekonomisk status och 
hälsoeffekterna. Detta då gröna områden ofta är attraktiva och bemedlade invånare är 
beredda att betala mer för sin bostad och således kan tillskansa sig de hälsoeffekterna de 
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gröna områdena erbjuder i högre utsträckning än mindre bemedla invånare. Enligt 
Nieuwenhuijsen et al (2017) är närhet till parker och plantage av träd längs gatorna några 
faktorer som är viktiga för en stad. Tillgänglighet till parker och urbana grönområden skulle 
kunna öka en stads attraktivitet för utomstående och även fungera som ett landmärke likt 
Central park i New York. Vidare poängteras att gröna tak inte bara hjälper till med 
kretsloppet i en stad utan också skulle kunna göra en stad mer visuellt attraktiv och 
levande (Ibid.). 

 

2.3 Förtätning kontra urbana grönområden 
 
Haaland & Van Den Bosch (2015) lyfter fram ett flertal utmaningar gällande urbana 
grönytor. Där en utmaning är att förtätningsåtgärder kan medföra en förlust av offentliga 
och privata urbana grönområden, vilket medför en risk att ytan av urbana grönområden 
kan bli för liten bland förtätade områden. Vid planeringen i en stad kan urbana 
grönområden kan få en låg prioritet vid en möjlig exploatering, samt att det finns en risk 
för att fastslå sociala ojämlikheter när man gör satsningar på urbana grönområden i 
bemedlade bostadsområden. Haaland & Van Den Bosch (2015) hävdar att försämrad 
möjlighet till rekreation kan leda till en sämre livskvalité bland förtätade områden. 
Sammantaget kan det också leda till en minskad biologisk mångfald som medför 
försämrade tillgång av ekosystemtjänster som urbana grönområden tillhandahåller. Att 
brist på lagstagning är en problematik och kan innebära problem för intressen som inte 
medför en ekonomisk vinst och dess utrymme inom planeringen (Haaland & Van den 
Bosch, 2015). Baycan-Levent och Nijkamp (2009) menar att en uppdelning av ansvaret för 
grönstrukturen i en stad i högre utsträckning bidrar till att de strategier som satts upp för 
grönstrukturen de facto inte implementeras i planprocessen.  De menar att ifall all 
grönstruktur skulle vara samlat under en enhet så skulle det förenkla beslutsfattande i 
ärenden som berör området.  
 
Littke (2015) menar att det ökade fokuset på förtätning skapar en komplex situation för de 
urbana grönområdena. I studien beskrivs att planerares syn på grönstrukturen i urbana 
områden förändrats. Utifrån ett fokus på att förtäta områden så ligger nu ett större 
perspektiv på att skapa kvalitativ grönstruktur i högre utsträckning än att bevara 
nuvarande kvantitet. Littke (2015) menar att detta medför en risk att resterande 
grönstruktur blir ”parkifierad” vilket hon betonar medför en annan typ av funktioner hos 
grönstrukturen och hur dess funktioner får en större roll i de sociala aspekterna än den 
ekologiska. Resonemanget som förs av Littke (2015) går även att se i andra studier, där 
bland annat De Roo (2000) också problematiserar förtätningen som strategi när det gäller 
hållbarheten och den konflikt som skapas med grönstrukturen i samhället. Vidare så menar 
De Roo (2000) att förtätningsmål inom städer skapar ytterligare en dimension gällande 
markkonflikter i en stad, då städernas ekosystem kan bli känsligare om de urbana 
grönområdena krymper. De Roo (2000) benämner problematiken som ”paradoxen i den 
kompakta staden” där han menar att funktioner som bland annat skapar jobb och tillväxt 
hamnar i konflikt med funktioner som bidrar till ett gott liv.   
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2.4 Stadsnära skog 
 
Eriksson et al (2012) granskade olika befolkningsgrupper och hur efterfrågan på 
tätortsnära skog skiljer sig mellan dessa, vilket de anser avgörande för ett framtida 
planerande gällande utbudet av tätortsnära skog i takt med den ökande urbaniseringen 
(Eriksson et al, 2012). Som grund för studien ligger en enkätundersökning på ett urval av 
befolkningen i tätorter runt om i Sverige (Ibid). Studien visar att tätortsinvånare ofta 
associerar skogen med bevarandefrågor samt personligt välbefinnande. Vidare framgår 
det att tätortsinvånare som tycker att tillgången av tätortsnära skog har en stor betydelse, 
så är det främst för rekreationssyften som de tänkt att nyttja den tätortsnära skogen (Ibid). 
 
I en fallstudie som baseras på intervjuer från 9 olika städer och dess kommunala planerare, 
vilka har insyn i grönstrukturfrågorna på respektive ort visar Olsson (2014) planerarnas syn 
på utvecklingen av den tätortsnära skogen. De planerare som blir intervjuade i studien 
framhäver samtliga att kommunalt ägd tätortsnära skog som en viktig aspekt när det 
kommer till möjligheten att uppnå långsiktiga mål för såväl planering som skötsel och 
bevarande (Ibid). Olsson (2014) lyfter den problematiken som de intervjuade planerare 
beskrivit kring deltagandet från medborgarna i dessa frågor, och den 
legitimitetsproblematik som uppstår vid ett lågt medborgardeltagande. Flera av 
planerarna lyfter exempel för att nå en yngre publik i dessa frågor och tar specifikt upp 
möjligheterna att använda geografiska informationssystem (GIS) samt onlinekartor för att 
förenkla och göra deltagandet mer lättförståeligt för medborgarna. Olsson (2014) slår fast 
att den skog som vi har idag är ett resultat av traditioner och politiska beslut för närmare 
100 år sedan och för att nå en bredare och yngre publik så kan förslag som de överstående 
krävas för att uppnå ett bättre deltagande från medborgarna. 
 

2.5 Tillgänglighet stadsnära skog 
 
Olsson (2013) analyserar tillgången av tätortsnära skog i Sverige mellan åren 2000–2010 
genom att använda sig av GIS. I denna studie så behandlas tillgängligheten av tätortsnära 
skog utifrån hur ”utbudet” ser ut, alltså hur stora arealer som finns av tätortsnära skog. 
Analysen i denna studie visar på att generellt sett så växer tillgången på tätortsnära skog i 
Sverige, men att det inte gör sig gällande när det kommer till städer som har en hög 
befolkningstillväxt (Olsson 2013). Vidare så poängteras att även om tillgången till 
tätortsnära skog ökar generellt sett så finns det samtidigt tätorter i alla zoner utom 
inlandszonen där tillgången av tätortsnära skog minskar. 
 
Olsson (2014) behandlar utbud och efterfrågan av tätortsnära skog utifrån en rumslig 
interraktionsmodell. Bakgrunden till detta är att urbaniseringen ofta skapar hinder för 
nyttjande av den tätortsnära skogen. Både fysiska hinder så som vägar och 
bostadsområden som skapas såväl som ett längre tankemässigt avstånd. Internationella 
studier påvisar att tillgänglighet till gratis grönstruktur är viktigt för mänskligt 
välbefinnandet och att denna närhet/tillgång ofta är sämre inom socioekonomiskt utsatta 
områden Olsson (2014). Medan de flesta studier studerar tillgänglighet till parker och 
grönytor så väljer istället Olsson (2014) att studera hur tillgängligheten ser ut för den 
tätortsnära skogen. Olsson (2014) rapporterar att överlag så finns det ett negativt 
samband mellan tillgängligheten och skogslig attraktivitet. Analysen visar också att 
tillgängligheten till mer attraktiva skogar är sämre i bostadsområden med längre 
socioekonomiskt status oavsett transportmedel. 
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   3.0     METOD 
 
Detta är en kvantitativ studie med en deskriptiv karaktär. Studien består av två separata 
rumsliga analyser som karteras och visas i resultatet. Den första analysen beskriver 
tillgängligheten av stadsnära skog och dess förändring över tid. Den andra analysen 
beskriver tillgängligheten till parker och grönområden samt rekreationsområden. De 
bägge analyserna är gjorda i ArcGIS, som är en programvara som behandlar rumsliga data 
och som lämpar sig för att kartera samt utföra rumsliga analyser. Studien behandlar 
tillgängligheten utifrån dels utbud, men även utifrån avstånd/närhet och rörlighet. 
 

3.1      Urval urbana grönområden 
 

Ytor som ligger i studieområdet men inte är bebyggda och som består av skog eller öppna 
ytor som är av naturlig miljö ingår i studiens urbana grönområden och berörs i den första 
analysen.  
 
Urvalet av de urbana grönområdena i denna studie baserar sig först och främst på den 
information som Umeå kommun förmedlar på sin hemsida när det gäller parker och 
grönområden, 37 områden presenteras som parker eller grönområden (Umeå Kommun, 
2018d). Dessa kan ses som de prioriterade parkerna inom tätorten eftersom det inte finns 
någon vidare information om flertalet parker förutom namn och plats. I studien berörs 
bara 26 av dessa parker vilket grundas på flera orsaker, då det är inslag av natur inom 
parkmiljön som medför de hälsoeffekter som anses som viktiga för såväl miljö som 
människan. Det är även tillgängligheten i form av närhet till dessa hälsofrämjande miljöer 
som studien främst analyserar och diskuteras och således diskvalificeras Skateparken 
”sparken” och Rådhustorget ur urvalet på grund av avsaknad av naturliga inslag, även om 
torget uppges ska inhysa planterade träd när det är färdigställt. Urvalet görs också med 
stöd av Wood (2007) där hon visar att kvalitén av parker och grönområden är viktiga för 
att tillgodoräkna de positiva hälsoeffekterna, vilket även Nieuwenhuijsen et al (2017) 
poängterar. I detta fall uteblir platserna eftersom de inte uppfyller nog med parametrar 
för att anses vara av god kvalité för parker eller grönytor. Dessa platsers 
tillkortakommande baseras främst på avsaknaden av grönska och det faktum att det till 
största andel består av betong och asfalt vilket gör att kvalitén inte anses som god, vilket 
även har observerats vid besök på platserna. I övrigt tas inte någon av de två esplanaderna 
upp i studien. Rådhusparken slagits samman med Årstidernas park på grund av geografisk 
närhet och redovisas därför inte i studien, vilket även gäller för västra kyrkogården som är 
sammanslagen med Lars Widdings park. En sammanslagning har även gjorts på grund av 
geografisk närhet när det gäller residensparken som uppgår i Döbelns park. Taflinsvägen 
tas inte upp då den är belägen utanför studieområdet. Strandpromenaden tas inte upp då 
den sträcker sig genom flera parker.  
 
Vidare så finns det flertalet områden benämns som parker på kommunens hemsida men 
som i studien istället ingår i ett större rekreationsområde. Ett av de områdena är Nydala 
äventyrslekpark som vävs in i Rekreationsområdet Nydala, vilket även gäller området som 
går under rubriken ”Nyadalaområdet i framtiden” (Umeå Kommun, 2018d). Det andra 
området som ingår i ett större rekreationsområde är mossträgården som i denna studie 
räknas till rekreationsområdet Bölesholmarna.   
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Gällande de rekreationsområden som kommer att finnas med i studien så innefattas de 
tidigare nämnda Nydala samt Bölesholmarna men även Stadsliden, Rödberget och 
Mariehemsängarna inom kategorin rekreationsområde. Dessa områden ligger inom 
tätorten eller dess direkta närhet och har av kommunen beskrivits som viktiga områden ur 
rekreationssyften för befolkningen inom Umeå (Umeå Kommun, 2017 s65-66). 
 
Det finns fler rekreationsområden nära tätorten som däremot inte tas upp inom studien, 
däribland naturreservatet Grössjön som ligger geografiskt strax utanför studieområdets 
avgränsning. Vidare är området I-20 inte heller med i studien, eftersom kommunen inte 
preciserar området speciellt väl och dessutom tar upp i FÖP (2017) att området har en stor 
potential för rekreation (Umeå kommun, 2017 s65). På grund av oklarheter kring om 
denna ”potential” är något som nyttjas eller ses som ett framtida utvecklingsområde så 
ingår således inte området i studien. 
 

3.2 Avgränsningar 

 
Figur 2: Studieområde 

Figur 2 visar studiens geografiska avgränsning till Umeå tätortsgräns 2015 samt 500 meter 
av dess omland. Denna avgränsning har gjorts eftersom tätortsgränsen annars inte 
innefattar många av de ytor som ligger mellan befintliga stadsdelar och som kommunen 
planerar att låta bebygga. Tätortsgränsen är den som var gällande 2015 vilket är den 
aktuella tätortsgränsen då gränserna uppdateras med ett 5-årsintervall (SCB, 2016). I 
studien behandlas flera olika sorter av urbana grönytor, där parker och grönytor som står 
under Umeå kommuns förvaltning tas upp. Det förekommer även ytor som är semi-
naturliga ytor, det innebär att de delvis är planerade genom till exempel dragning av 
elljusspår, eller innehåller preparerade gångstigar men i övrigt är bevarade i naturligt skick. 
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Dessa områden betecknas som rekreationsområden.  Studien behandlar även övriga 
urbana grönområden, så som skog, öppen mark samt åkrar. Detta kan sammanfattas som 
icke bebyggda områden inom studieområdet och medför att dessa områden faller under 
begreppet stadsnära skog/naturmiljö i studien.   
 

3.3 Val av data 
 
Den data som används i studien är hämtad från Lantmäteriet, SCB, Trafikverket samt Umeå 
kommun. Materialet från Lantmäteriet används för att kartera de markytor som syns i 
samtliga kartprojektioner. De data som hämtats från SCB berör Umeås tätortsgräns samt 
data gällande invånarantalet inom kvadrater med 100 meters sidor. Gång och cykelvägar 
är hämtade från trafikverkets databas och används för att skapa det nätverk som senare 
används för att slutföra nätverksanalysen. Från Umeå kommun så har data tillhandahållits 
gällande parker inom kommunen. De data som berör områden som byggts mellan 2008–
2018 är de baserad på detaljplaner från Umeå kommun och information om fastigheternas 
byggår. Information gällande områden som planeras att bebyggas är även de hämtat från 
Umeå kommun, där deras arbete med detaljplanerna ligger som grund för dessa ytor 
(Umeå kommun, 2017b). 
 

3.4 Analys av tillgänglighet av stadsnära skog/naturområden  
 
Materialet i studien har i viss utsträckning kompletterats. I den första analysen var den 
data som används för markanvändningen från slutet av 2015 och behövdes således 
uppdaterats. Uppdateringen har främst gått ut på att ändra markanvändningen inom 
områden där en förändring av markanvändningen skett sedan 2015. Detta gjordes för att 
kalkylen för den rådande markanvändningen skall vara så precis som möjligt. 
Befolkningsantalet inom Umeå tätort finns tillgänglig för vart femte år fram till 2015 då 
data för varje år började finnas tillgänglig (SCB, 2017). Således finns inte ett exakt 
befolkningsantal för 2008 att tillgå. Befolkningsantalet har därför räknats fram genom att 
räkna på den procentuella ökningen mellan åren 2005–2010.  I snitt ökade tätorten 
befolkningsmässigt med en procent och beräkningen för befolkningen 2008 är således som 
ekvation [1] beskriver. 

       𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2005 ∗ 1,013 = 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2008                                                      [1]   

För att uppskatta invånarantalet i tätorten år 2028 har en befolkningsframskrivning gjorts 
vilket baseras på hur tätorten växt mellan 2015–2018 Befolkningsökningen mellan 2015–
2018 var 1,8 procent per år och således har befolkningen 2028 beräknats som ekvation 
[2].  

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2018 ∗ 1,01810 = 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2028                                                      [2] 

Analysen gällande hur utbudet av Stadsnära skog/naturmiljö har förändrats över tid är 
baserad på data gällande markanvändningen inom studieområdet. Markanvändningen har 
kalkylerats för att bestämma hur stor areal av stadsnära skog/naturmiljöer som finns inom 
studieområdet. Sedan har polygoner ritats ovan de områden inom studieområdet som har 
bebyggts under tidsperioden 2008–2018. Polygonerna har i största utsträckning ritats på 
områden som tidigare bestått av någon typ av urbant grönområde. Ytorna som markerats 
som utbyggnad 2008–2018 har sedan kalkylerats i ArcGIS för att kunna bestämma deras 
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ytor. Ytorna som byggts ut mellan 2008–2018 har sedan adderats till arealen för de 
stadsnära skogen/naturmiljöerna ifrån markanvändningen 2018. För att kunna avgöra hur 
stor del som försvunnit under tioårsperioden så har ekvation [3] använts. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 2018 + 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 2008– 2018 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 2008                                        [3]   

Det har även kalkylerats hur stor del skog som skulle kunna komma att försvinna fram till 
2028. Detta är gjort genom att rita ut polygoner över områden som planlagts av Umeå 
kommun eller där arbete pågår med en detaljplan som ämnar att bebygga området (Umeå 
kommun, 2017b). Dessa ytor har sedan på samma vis som ytorna utbyggnad 2008–2018 
kalkylerats i programvaran för att senare subtrahera dess areal med 2018 areal. Detta har 
gjorts så som ekvation [4] visar 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 2018 − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 2028                                           [4]  

Således har tre stycken variabler skapats gällande stadsnära skog/naturmiljöer nämligen 
”Areal 2008” , ”Areal 2018” och ”Areal 2028”.  Befolkningsvariablerna för 2008, 2018 samt 
2028 divideras senare med arealvariablerna för att kunna studera hur många 
kvadratmeter det finns per invånare inom studieområdet vilket beskrivs i ekvation [5]. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 (å𝑟)

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (å𝑟)
= 𝑚2𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣 (å𝑟)                                                               [5] 

Variablerna för kvadratmeter per invånare för alla åren används sedan för att kalkylera hur 
stor procentuell andel stadsnära skog/naturmiljöer som har försvunnit mellan åren 2008–
2018 samt beräknas försvinna 2018–2028 per invånare och vilken sammanlagt mängd som 
skulle kunna försvinna mellan 2008–2028. För att kunna utföra den beräkningen så 
kalkyleras först hur många kvadratmeter som försvunnit per invånare mellan 2008–2018 
och 2018–2028 samt för förändringen mellan 2008–2028 som beskrivs i ekvation [6]. 
 
𝑚² 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2008 − 𝑚² 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2018 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚² 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2008 − 2018                           [6] 

 
𝑚² 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2018 − 𝑚² 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2028 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚² 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2018 − 2028  

   𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2008 – 2018 + 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2018– 2028 

= 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2008– 2028 

Variablerna för förändringen i kvadratmeter mellan åren 2008–2018 och 2018–2028 samt 
för 2008–2028 används sedan för att beräkna hur stor procentuell förändring som skett 
per invånare som i ekvation [7].  

𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2008–2018

𝑚2𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2008
= 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2008– 2018                           [7] 

𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2018–2028

𝑚2𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2018
= 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2018– 2028  

𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 2008–2028

𝑚2𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2008
= 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚2 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 2008– 2028  

Dessa variabler används senare för att studera hur stor andel stadsnära skog/naturmiljöer 
som har försvunnit i studieområdet. Först genom att visa hur stor andel stadsnära 
skog/naturmiljö som har försvunnit mellan åren 2008–2018 och hur mycket som skulle 
kunna försvinna mellan 2018–2028 om projekten kommunen planerar faktiskt utförs. 
Detta sammanfattas sedan i beskrivningen av hur stor del som skulle kunna försvinna 
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mellan 2008–2028. Vidare så studeras även hur stor andel stadsnära skog/naturmiljöer 
som har försvunnit mellan 2008–2018 per invånare samt mellan åren 2018–2028 och 
2008–2028. Det presenteras även hur stor areal per invånare det funnits mellan varje 
intervall i både absoluta som relativa tal. Detta beskrivs både i form av en karta som 
visualiserar berörda data samt en tabell som visar utfallet av studien.  
 

3.5 Analys av tillgänglighet parker och grönområden samt rekreationsområden 
 

Analysen av tillgängligheten av parker och grönområden samt rekreationsområden skiljer 
sig från den första analysen, och baseras istället på en nätverksanalys. Dessa 
nätverksanalyser som gjorts i studien är utföra i ArcGIS. Kortfattat går nätverksanalysen ut 
på att beräkna avstånd i ett närverk (Law & Collins, 2015). Nätverket i detta fall är gång 
och cykelbanor och den typen av nätverksanalys som gjorts är en som beräknar en 
positions upptagningsområde i det använda nätverket. I denna studie ingår flera positioner 
med upptagningsområden. Dessa positioner är parkernas samt rekreationsområdenas 
positioner inom studieområdet. Många upptagningsområden är överlappande och därför 
sammanslagna för att kunna beräkna hur många invånare som når parkerna inom det 
angivna tidsdifferenserna. I denna nätverksanalys kommer gångavstånd från parker att 
beräknas för att se hur lång tid det tar för delar av befolkningen att nå en park eller 
grönområden. Sedan görs en liknande analys av tätortens rekreationsområden men mäts 
då istället utifrån cykelavstånd.  
 

 
Figur 3: Studieområde med kompletterat nätverk för gång och cykelvägar 

För att nätverksanalysen skall fungera så krävs ett slutet nätverk, de nätverk som används 
i studien syns i Figur 3. För att möjliggöra detta så har de data som tillhandahållits 
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detaljerats, genom att ytterligare vägar ritats ut där grunddata från Trafikverket inte har 
varit sammanlänkad. Detta gjordes på fri hand men har sin grund i satellitbilder över 
tätorten, där en uppfattning av vad som är ett troligt vägval bildats. Bland annat så 
innefattas problemet av att trottoarer längs bilvägar inte tas upp i Trafikverkets data, detta 
skulle medfört att analysen blir missvisande utan denna kompletterande sammanlänkning. 
 
Tillgängligheten bedöms därefter utifrån hur många som har en sådan närhet till parker 
att de bedöms möjliga att besöka den. Denna bedömning görs utifrån hur långt ifrån 
befolkningen bor inom 5 och 10 minuters gångavstånd ifrån parken eller grönområdet. 
Tillgängligheten till parker och grönområden kommer att analyseras utifrån gångavståndet 
baserat på en finsk studie som visat att gångavståndet är viktigt när det kommer till 
huruvida en individ väljer att besöka dessa platser eller inte (Neuvonen et al, 2007).  
Samma studie visar att promenera är det vanligaste sättet att ta sig till en park. I sin studie 
visar Neuvonen et al (2007) att lokaliseringen av en park påverkar dess attraktionskraft för 
besökare såväl som utformning, vilket också tangerar det som (Wood, 2017) beskriver i sin 
kategorisering av attraktiva och mindre attraktiva parkytor. Neuvonen et al (2007) menar 
att chansen för parkbesök ökar om du inte är mer än ett gatuhörn ifrån en park, detta gör 
sig gällande när en individ lämnar sitt hem och inom det första gatuhörnet kan se vyn av 
en park vilket också även andra studier tar upp. (Kaplan & Kaplan, 2011; Van der berg et al 
2010). Den hastighet som gångavståndet kommer att baseras på är 5 km/h utifrån 
Neuvonen et al (2007) och Browning et al (2006) där det påvisas vara en rimlig 
medelhastighet för invånarna i en stads gånghastighet. 
 
Rekreationsområdenas tillgänglighetsanalys är likt analysen av parker och grönområden 
en nätverksanalys och kommer att basera sig på cykelavstånd vilket bottnar i Umeå 
kommuns vision om en tät blandstad där cykeln är central (Umeå Kommun, 2017a s14). 
Eftersom rekreationsområdena är färre men större kan det också tänkas att fler skulle välja 
ett annat färdsätt för att färdas längre och således kunna nyttja dem. Eftersom kommunen 
arbetar för att fler skall använda cykeln som färdmedel så är det en intressant aspekt att 
studera tillgängligheten till rekreationsområdena inom studieområdet utifrån 
cykelavstånd. Analysen undersöker hur många invånare som bor inom 5 och 10 minuters 
cykelavstånd ifrån ett rekreationsområde. Cykelhastigheten som ligger som grund för 
analysen är satt till 14km/h, baserat på en skotsk studie som berör gång och cykling till och 
från urbana grönområden (Ogilvie et al, 2011). Likt parkernas och grönområdenas 
upptagningsområden så överlappar även flera av rekreationsområdenas 
upptagningsområden och har därför slagits samman vid beräkningen av befolkning som 
kan nå områdena inom de givna tidsangivelserna. Både Stadsliden och Nydala har flera 
positioner som används för beräkningen av dess upptagningsområden, detta på grund av 
områdenas storlek vilket gör att de har flera entréer.  
 
För att beräkna hur stor del av befolkningen som kan nå parker eller grönområden samt 
rekreationsområden så har kvadrater med befolkningsdata omvandlats till punkter som 
representerar dess mittpunkt. Detta möjliggör att de punkter som hamnar innanför ett 
upptagningsområde kan knytas samman med det upptagningsområdet för att se hur 
många invånare som kan nå en park inom någon av de givna tidsangivelserna. När 
befolkningen i de olika upptagningsområdena är beräknade så kan det beräknas hur stor 
del av befolkningen som når de olika platserna inom det givna avståndet. Vilket visas i 
ekvation [8] 
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𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 5 min 𝑔å𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ä𝑡𝑜𝑟𝑡 2018
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒n                                          [8] 

𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 10 min 𝑔å𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ä𝑡𝑜𝑟𝑡 2018
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒n  

Samma beräkning har även gjorts för upptagningsområdena för cykling till 
rekreationsområdena vilket beskrivs i ekvation [9] 

𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 5 min 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ä𝑡𝑜𝑟𝑡 2018
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒n                                       [9] 

𝐼𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 10 min 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ä𝑡𝑜𝑟𝑡 2018
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒n  

De beräkningar som gjorts inom ramen för dessa nätverksanalyser presenteras dels via 
kartor som visualiserar upptagningsområdenas plats och storlek, men data presenteras i 
form av tabeller för att beskriva de beräkningar som gjorts i ekvation [8] samt [9]. 
 

3.6 Metoddiskussion 
 

Användningen av ArcGIS bör vara ett rimligt metodval för att studera tillgängligheten på 
sådant vis som görs i studien och det finns liknande exempel på studier som använt denna 
metod (t ex. Betram & Rehdanz, 2015; Olsson, 2013). På liknade vis finns det även stöd för 
hur tillgänglighetsaspekten behandlas utifrån dels närhet/avstånd och rörlighet (Haugen, 
2014; Farrington & Farrington, 2005) samt den delen som behandlar tillgänglighet utifrån 
utbud (Olsson, 2013; Olsson 2014).  
 
De grunddata som använts inom studien ses som valida och tillförlitliga, när det kommer 
främst från statliga verk men även från Umeå kommun. Problematiken kring reliabilitet 
återfinns snarare där data har modifierats. När det gäller de ytor som kommunen har 
planlagt för exploatering så är det oklar om dessa planer kommer att förverkligas eftersom 
planprocessen inte är klar på flera av områdena och mycket kan komma att förändras. Det 
är inte säkert att alla ytor kommer att tas i anspråk för byggnation, utan det kan vara så 
att det bevaras en del ytor inom de planerade områdena. Det kan även vara så att vissa 
projekt inte haft tillgänglig information på kommunens hemsida och därför uteblivit, samt 
att kommunen skulle kunna planera att bygga på flera nya områden innan 2028 men att 
detta inte framgått vid tiden för studien. När det kommer till forskningsetik så berör 
studien inga känsliga uppgifter utan de uppgifter som berör invånarna inom 
studieområdet berör enbart antal boende.  
 
Befolkningen för tätorten finns inte definierad för något av årtalen 2008, 2018 samt 2028. 
Såldes finns det en viss felmarginal vid kalkyleringen, vad gäller 2008, 2018 så ligger de 
siffrorna så pass nära i tid att avvikelser inte borde vara av något större slag. Vad gäller 
beräkningen av befolkningen 2028 så finns det flera olika faktorer som skulle kunna 
förändra det verkliga utfallet. Beräkningen ligger dock i linje med de 
befolkningsframskrivningar som gäller för Umeå kommun och den folkmängd som 
kommunen planerar ska flytta in i befintlig tätort. De markytor som används i studien har 
en lägesnoggrannhet på 5–50 meter, med vilket menas att en ytas position kan vara 
felpositionerad med ett avstånd på 5–50 meter (Lantmäteriet, 2018). Således kan de 
kalkyleringar som gjorts innehålla en viss felmarginal.    
   



 

14 
 

Eftersom studien behandlar tillgänglighet utifrån avstånd och rörlighet inom 
nätverksanalysen så medför det en risk att den faktiska tillgängligheten möjligtvis skulle se 
annorlunda ut. Eftersom studien berör gång och cykelavstånd så skulle de som är 
rörelsehindrade antagligen inneha en helt annan tillgänglighet än den som presenteras i 
studien. Eftersom några sociala aspekter inte heller behandlas i denna studie om 
tillgänglighet, skulle det säkerligen finnas utomstående förhållanden som påverkar hur 
den faktiska tillgängligheten ser ut. Vidare så hade det varit möjligt att involvera 
höjdskillnader i nätverksanalysen och således få ett ännu mer precist upptagningsområde.  
Data för gång och cykelvägar hade kunnat behandlas på annat vis, exempelvis genom att 
modifiera dem på fri hand och slå den samman med bilvägnätet. I sådana fall hade fler 
trottoarer inom kvarter i större utsträckning möjliggjorts, samt att det finns möjlighet att 
cykla på det flesta vägar. Samtidigt som de vägar som inte varit logiska för gång kunnat 
uteslutas för den analysen och likväl vägar som inte är logiska för cykling vid den analysen.  
Inkludering av ålder hade kunnat ge studien ytterligare en aspekt. Ålderskategorisering 
och en precisare hastighet för dessa hade kunnat bidra till en djupare information kring 
hur tillgängligheten ser ut för olika åldersgrupper inom studieområdet. Skillnaden på 
tillgängligheten mellan könen är även något som hade kunnat preciseras i studien. 
 
Rekreationsområdenas storlek är även något som försvårar nätverksanalysen, Stadsliden 
och Nydala innehar flera punkter som indikerar dess position. Dessa positioner fungerar 
som entréer till rekreationsområdet, men det kan även finnas fler entréer till områdena. T 
ex Mariehemsängarna position i studien indikeras utifrån en position vilket samtidigt är 
problematiskt utifrån att området är avlångt, vilket medför att tillgängligheten skulle 
kunna se annorlunda ut om fler positioner använts likt det andra. Men eftersom det inte 
finns någon tydlig entré så är det svårt att positionsbestämma vart dessa punkter skulle 
lokaliseras. Punkterna är nödvändiga för att nätverksanalysen skall fungera, då det måste 
utgå från en specifik position. Några rekreationsområden är som nämnt stora och flera 
positioner har således valt, men det kan finnas fler entréer till området som skulle kunna 
medföra en annan tillgänglighet.  
 
Det finns även en svaghet i studieområdet, när det är avgränsat som det är. Eftersom 
avgränsningen bygger på tätortsgränsen för Umeå tätort från 2015 så är ytan för 
tätortsgränsen och således hela studieområdet större än den faktiska ytan i början av 
studien. Vid studiens start så var den senaste tätortsgränsen från 2005, således är ytorna 
för 2008 något större en vad var det egentliga fallet. Vilket i omvänd ordning gäller för 
beräkningen av arealen för 2028, då ytorna således skulle kunna vara större. I brist på ett 
bra vägval kring hanteringen av detta och för att kunna underlätta jämförelsen mellan 
tidsperioderna så har således studieområdet satts till den tätortsgräns som gör sig gällande 
idag och 500 meter av dess omland. 
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4.          RESULTAT 
 

I detta avsnitt så presenteras resultatet av de rumsliga analyserna som genomförts i 

studien, först presenteras förändringen av stadsnära skog 2008–2028 och sedan 

tillgängligheten till parker och grönområden samt rekreationsområden. 

 

4.1           Förändring av stadsnära skog 2008–2028 
 

 
Figur 4: Markanvändning studieområde, med byggår 2008–2018 markerat samt framtida planerad utbyggnad. 

Figur 4 visar var exploateringar inom studieområdet har skett under tidsperioden 2008–
2018, och där kan ses att det skett exploateringar i alla väderstreck. Flera exploateringar 
under åren 2008–2018 har bidragit till att tätorten vuxit geografiskt. Det går även att se 
att det exploaterats minst i nordlig riktning när det gäller byggnation på tidigare stadsnära 
skog/naturmiljö. Tätorten har främst vuxit i öster vilket även verkar vara ett område som 
prioriteras av kommunen enligt den framtida planerade utbyggnationen. Gällande 
planerade exploateringar så dominerar utbyggnaden av bostadsbeståndet, vilket ligger i 
linje med den befolkningstillväxt som kommunen arbetar med att uppnå. Det går även att 
se att det förtätats en del inom studieområdet i både mindre och större skala. Gällande 
den planerade utbyggnaden inom studieområdet ses förutom att de flesta projekt 
planeras i öster, även att det att till viss mån kommer att förtätas inom andra områden. Av 
figur 4 kan vi således utläsa att det byggts i alla väderstreck från stadskärnan, men att de 
skett fler etableringar i öster och den utvecklingen ser ut att förstärkas. Den exploatering 
som har visualiserats i figur 4, berör områden där det byggts eller planerats att byggas på 
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stadsnära skog/naturmiljö. Exploateringarna har haft en påverkan på hur stor tillgång av 
stadsnära skog/naturmiljö som finns tillgängligt för invånarna inom studieområdet vilket 
förtydligas i tabell 1.  
 
Tabell 1: Förändring av stadsnära skog/naturmiljö 2008 – 2028 

 
 
I tabell 1 så ses den förändring av stadsnära skog/naturmiljö som sågs visuellt i figur 2 
Tabellen visar att arealen av den stadsnära skogen/naturmiljön har minskat sedan 2008, 
samtidigt som befolkningen har vuxit.  Arealen stadsnära skog/naturmiljö har krympt med 
4 procent sedan 2008 och kan potentiellt krympa med ytterligare 7 procent fram till 2028. 
Detta medför att arealen per invånare har minskat. Om de planerade områdena byggs 
kommer tillgången av areal stadsnära skog/naturmiljö att fortsätta krympa inom 
studieområdet. Förändringen från 2008–2028 har varit negativ, den har gått från att varje 
invånare haft 409 kvadratmeter stadsnära skog/naturmiljö till att siffran potentiellt bara 
kommer vara 271 kvadratmeter per person. Minskningen som redan skett mellan åren 
2008–2018 var 61 kvadratmeter per invånare, vilket är en minskning av tillgängliga areal 
på 15 procent per invånare. Om utbyggnaderna som kommunen planerar blir av kommer 
ungefär 77 kvadratmeter per invånare att försvinna vilket är en minskning på 22 procent.  
 
Sammanfattningsvis presenterar tabell 1 data för hur förändringen skulle kunna vara 
mellan 2008–2028. Där kan ses att ifall kommunens planer verkställs försvinner 
sammanlagt 11 procent av den skogen som idag finns tillgänglig inom studieområdet. 
Samtidigt minskar antalet kvadratmeter stadsnära skog/naturmiljö med 138 kvadratmeter 
vilket innebär en minskning med 34% av den arealen stadsnära skog/naturmiljö i 
kvadratmeter som fanns per invånare 2008.  
    

4.2          Tillgänglighet parker och grönområden samt rekreationsområden.  
 
I detta avsnitt så avhandlas resultaten först för tillgängligheten av parker och 
grönområden och sedan för tillgängligheten av rekreationsområden inom studieområden 
 

2008 2018 2028 2008-2028

Areal stadsnära skog/naturmiljö i m² 31843610 30545855 28454070 28454070

Minskning av areal stadsnära skog/naturmiljö i m² 1297755 2091785 3389540

Procentuell minskning av stadsnära skog/naturmiljö 4% 7% 11%

Invånare Umeå tätort 77935 87865 105025 105025

Arealstadsnära skog/naturmiljö per invånare i m² 409 348 271 271

Förändring av  stadsnära skog/naturmiljö i ² 61 77 138

Procentuell minskning per invånare 15% 22% 34%
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4.2.1         Tillgänglighet parker och grönområden 

 
Figur 5: Upptagningsområde parker och grönområden  inom Studieområdet vid gång 
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Figur 5 visar varje parks upptagningsområde inom både 5 och 10 minuters gångavstånd. 
Figuren visar en hög tillgänglighet i de centrala delarna av tätorten vid bägge 
tidsavstånden, vilket gör sig synligt där flera av upptagningsområden överlappar varandra. 
Där ses även att de flesta parkerna ligger i de centrala delarna av tätorten. Att 
tillgängligheten till parkerna varierar över studieområdet och med vilket tidsavstånd som 
mätts visualiseras även det i figur 5. De norra delarna har bara en park vilket skapar ett 
stort tomrum mellan den nordligaste parken och det centrala klustret av parker. Detta 
område mellan östra Ersboda äventyrspark och Hagaparken samt längs östra delarna av 
studieområde, har en dålig tillgänglighet sett utifrån prioriterade parker och grönområden. 
I både väster och öster ligger det bara en park i de mest perifera lägena, men i deras fall 
är det närmare till andra parkers upptagningsområden än i det nordliga fallet. Detta 
innebär att om tillgängligheten är 10 minuters gångtid är det inte är lika stort område som 
saknar täckning av någon park eller grönområde som i det nordliga fallet.  Vid 5 minuters 
gångtid är tillgängligheten däremot svag även i väster som öster. I söder är det ett större 
bostadsområde som saknar tillgång till en park eller grönområde vid 10 minuters. På ön 
finns inte någon tillgänglighet alls till en park eller grönområde. Men det bör betonas att 
detta område i stor utsträckning består av naturmiljöer, vilket kanske inte gör avsaknaden 
så stor. Likt de västra områdena så är dock tillgängligheten betydligt lägre vid 5 minuters 
gångtid. I öster så ser utvecklingen ut som i övriga delar av studieområdet, betydligt 
svagare tillgänglighet vid 5 än 10 minuters gångtid.  
 
Tabell 2: Upptagningsområdena 5 & 10 minuters täckning vid gång 

 
 
I Tabell 2 presenterar hur många invånare som når det parkerna som behandlats i studien, 
och hur stor andel de utgör av den totala befolkningen inom tätorten. Som ses i figur 5 så 
är skillnaden i tillgänglighet stor mellan de bägge tidsavstånden och detta beskrivs 
ytterligare i tabell 2. Där presenteras att inom 5 minuters gångtid så når 28,3 procent av 
den totala befolkningen inom tätorten en av parkerna som Umeå kommun prioriterat på 
sin hemsida. Upptagningsområdena för 10 minuters gång så nås 54,8 procent av den totala 
befolkningen inom tätorten. 
 
 

5 min Gång 10 min Gång

Antal invånare inom upptagningsområde 24862 48133

Antal invånare inom tätort 2018 87865 87865

Täckning av total befolkning 28,3% 54,8%
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4.2.2        Tillgänglighet rekreationsområden 

 
Figur 6: Upptagningsområde rekreationsområden inom Studieområdet vid cykling 
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Figur 6 visar studieområdets rekreationsområden och dess upptagningsområden vid 5 och 
10 minuters cykling. Upptagningsområdet vid 10 minuters cykeltid täcker stor del av 
bostäderna inom studieområdet, det är bara de väldigt perifera bostadsområdena som 
inte täcks. Vid 5 minuters cykling så ser det väldigt annorlunda ut gällande täckningen av 
bostadsområdena inom studieområdet. Stora delar av tätorten saknar täckning i alla 
väderstreck vid mätningen för 5 minuters cykeltid, även centrala delar saknar täckning vid 
detta tidsavstånd. I norr väster och söder finns det större områden som helt saknar 
täckning av upptagningsområdena för 5 och 10 minuters cykling. Ön saknar även i denna 
analys helt täckning, återigen så påpekas att detta område till stor del består av ytor som 
består av naturmiljö.  
 

Tabell 3: Upptagningsområdena 5 & 10 minuters täckning vid cykling 

 
 
I tabell 3 går det att utläsa hur många av invånarna inom Umeå tätort som når det berörda 
rekreationsområdena inom studieområdet och hur stor andel det gör av den totala 
befolkningen inom tätorten. Tabell 3 visar att på ett avstånd av 5 minuters cykling så bor 
37,1 procent av den totala befolkningen inom Umeå tätort. Vidare visas att 
upptagningsområdet för 10 minuters cykling täcker 81,6 procent av den totala 
befolkningen vilket är mer än en dubblering gällande upptagningsområdet för 5 minuters 
cykling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min cykling 10min  cykling

Antal invånare inom upptagningsområde 32569 71680

Antal invånare inom tätort 2018 87865 87865

Täckning av total befolkning 37,1% 81,6%
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5.         DISKUSSION 
 
Tillgängligheten av stadsnära skog/naturmiljöer har förändrats under tidsperioden för 
denna studie. Det har byggts på tidigare orörd mark och som studien visar så kommer 
utvecklingen fortsätta åt samma håll. Detta överensstämmer med Olssons (2014) 
rapportering om hur den tätortsnära skogen utvecklas inom tätorter som växer snabbt 
befolkningsmässigt.  Eftersom Umeå kommun har ett tydligt tillväxtmål att nå 200 000 
invånare till år 2050 så anser kommunen att staden behöver förtätas för att den skall 
fortsätta att vara funktionell. I och med att kommunen planerar att till stor del växa 
befolkningsmässigt inom tätortsgränsen så faller Umeå tätort inom mallen för en tätort 
som växer snabbt, vilket även avspeglas i befolkningsstatistiken (SCB, 2018). Kommunen 
planerar främst områden i östra delar av staden, i närheten av universitetet. Det har i detta 
område funnits stora inslag av grönska, vilket anses vara av stor vikt att bevara vid en 
exploatering för att inte skapa en allt för steril miljö. Kring dessa större områden som 
planeras i öster var inte tillgängligheten till en park eller grönområde särskilt bra, således 
borde en satsning på detta göras. Vilket inte minst är av stor vikt då tidigare skogsområden 
försvinner.  
 
Att arealen på den stadsnära skogen har minskat per invånare beror inte enbart på 
avverkning av skog utan även på befolkningsökningen inom tätorten. Den procentuella 
minskningen kommer säkerligen fortsätta så länge inte tätorten växer geografiskt, utan 
snarare fortsätter på det inslagna spåret med förtätning. Umeå tätort växte geografiskt 
mellan 2008–2018, men denna studie tar även hänsyn till tätortens omland och såldes 
ligger flera av de områdena som kommunen planerar att bygga ut inom studieområdet. 
Det innebär i sin tur att tätorten troligen inte kommer växa utanför studieområdet den 
närmaste tiden. Således kommer enbart den ökade befolkningen att bidra till att arealen 
för stadsnära skog/naturmiljö kommer att minska per invånare. Det faktumet samtidigt 
som flera områden kommer att förtätas förstärker effekten av att de urbana grönytorna 
minskar. Det sätter en del press på planerare att bevara och utveckla de urbana 
grönområdena, Vilket kan vara problematiskt. Olsson (2014) beskriver problematiken 
utifrån planerarens. Flera planerarna beskrev att det fanns en viss problematik kring att 
identifiera vilka områden som bör utvecklas och hur dessa områden skall vägas mot bland 
annat exploateringsplaner. Det är således av stor vikt att arbeta med frågor som 
identifierar hur invånarna värdesätter dessa mjuka värden, vilket skulle kunna ge 
planerarna mer underlag och legitimitet till sina beslut. Positiv som negativ information 
ger planerare och andra tjänstemän bättre underlag för att fatta väl tagna beslut, även om 
det som oftast inte kommer att gillas av alla.  
 
När det kommer till vilka positiva hälsoeffekter som kan härledas från urbana 
grönområden så finns det flertalet studier som påvisar dessa effekter (Kaplan & Kaplan, 
2011; Van der berg et al 2010; Nieuwenhuijsen et al, 2017; Eriksson et al 2012). Umeå 
kommun skriver att det planerar för en hållbar framtid men hur detta säkerhetsställs eller 
skall åstadkommas framgår inte lika tydligt som själva målet. Det förtätningsarbete som 
kommunen bedriver bör också problematiseras på så vis att det finns risker att de urbana 
grönytorna blir för få eller små vid förtätning så som påvisas av Nieuwenhuijsen et al (2017) 
och Haaland & Van Den Bosch (2015). I och med att kommunen planerar att förtäta inom 
befintlig tätort så borde marken inom den vara relativt attraktiv, särskilt i centrala lägen. 
Hur urbana grönområden värderas i dessa ytor ställs mot en exploatering vilket Haaland & 
Van Den Bosch (2015) lyfter som en del av den problematik som förtätningen medför. 
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Littke (2015) deltar också i diskussionen kring problematiken kring hur dessa icke 
vinstdrivande ytorna värdesätts när det finns möjlighet att omvandla dem till något 
vinstdrivande vilket även De Roo (2000) ställer sig bakom och kallar för ”paradoxen i den 
täta staden".  
 
Av resultatet så framgår det att de flesta parker som prioriterats av kommunen ligger i 
centrala delar och har genomgått ett visst förändringsarbete av dess utformning. Detta går 
något i linje med det Littke (2015) talar om gällande hur planerarnas synsätt skiftat från 
att bevara kvantiteten och istället utvecklat befintliga parkers kvalitet. Detta medför att 
andra områden kan förtätas då tillgängligheten av de utvecklade parkerna ökat. 
Kommunens vision beskriver att dessa parker skall vara en grön och ”lummig” miljö där 
alla inkluderas och kan umgås. Haaland & Van Den Bosch (2015) talar om hur 
parksatsningar faktiskt kan fastslå sociala ojämlikheter, vilket kan diskuteras utifrån vilka 
som känner att de har tillgänglighet till dessa parker. Haaland & Van Den Bosch (2015) 
menar att många parksatsningar sker i resursstarka delar av en stad. Resultatet visade att 
de flesta prioriterade parkerna ligger inom de centrala delarna av tätorten Umeå. Huruvida 
tillgängligheten av centrala delar av Umeå påverkar parkernas tillgänglighet utifrån sociala 
aspekter berör inte studien, men det är troligt att det har en viss påverkan. 
Nieuwenhuijsen et al, (2017) diskuterade hur en park kan bli något som förknippas med 
en stad i form av ett landmärke. Således går det att tänka sig att de prioriterade 
satsningarna i centrala Umeå också går att koppla till andra stora satsningar i stadskärnan.   
 
Littke (2015) talar även om risken med att satsningar i parker fokuserar på att öka kvalitén 
istället för att bevara den kvantitet som redan finns. De urbana grönområdena riskerar då 
att ”parkifieras ”. Med detta menas att när ytorna ska passa så många som möjligt så kan 
det medföra att de ekosystemtjänsterna som ytorna bidragit med i stor utsträckning 
försvinner. Wood (2007) talar även i viss mån om detta, hon beskriver hur alltför 
tillrättalagda områden med inslag av asfalt och lekytor inte fungerar på samma vis som 
naturmiljö gällande hur människan uppfattar vistelsen i denna miljö som rekreativ. 
Nieuwenhuijsen et al, (2017) belyser även problematiken kring utformningen av 
framförallt parker och grönytor och menar även att förstora ingrepp i det naturliga 
missgynnar de ekosystemtjänster som ytorna bidrar med. Vid en satsning på förtätning likt 
den som är rådande inom Umeå så kan det vara viktigt att beakta detta och bevara naturlig 
miljö inom staden. Umeå har tillgång till flera sådana områden vilket visades i resultatet 
av tillgängligheten till rekreationsområdena. Det är samtidigt viktigt att inte låta en god 
tillgänglighet till rekreationsområden bli ett substitut för närliggande grönområden. Flera 
studier pekar på att det är just närheten som är viktigt för att kunna tillgodoräkna sig det 
positiva hälsoeffekterna som urbana grönområden kan bidra med (Gidlöf-Gunnarson, 
Öhrström, 2007; Van der Berg et al, 2010; Kaplan & Kaplan, 2011). Således kan 
satsningarna i centrala delar av staden motverka denna effekt då kommunen menar att 
det finns många antal parker i tätorten.  Många av dessa parker ligger klustrade i staden 
vilket medför en risk att en stor del av befolkningen inte tar del av de satsningar som 
kommunen genomför. Det finns dock fördelar med parkifierade ytor tillgängligheten för 
äldre och rörelsehindrade skulle kunna ökas vid en ombyggnation, givet att 
tillgängligheten innan var dålig för dessa grupper. Detta skulle dock kunna rättfärdiga 
åtgärder inom många urbana grönområden i och kring en stad, och det är viktigt för inte 
minst en planerar att beakta huruvida de har rätten att göra ingrepp i naturliga element. 
Detta är av stor vikt i en tät fungerande stad, där de ekosystemtjänster som urbana 
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grönytor bidrar med är en nyckelfaktor till att uppnå en god miljö i en stad, dels för 
ekologin men även för människors sociala liv och välmående.   
 
Baycan-Levent & Nijkamp, (2009) talar om en viss problematik kring implementeringen av 
planeringen gällande parker och grönområden när den inte samordnas av samma enhet. 
Planmonopolet i Sverige medför att planeringen är kommunens ansvar, men när flera olika 
kommunala enheter är inblandade kanske denna problematik gör sig gällande. I Umeå 
sköter ”Gator och parker” förvaltningen av parker och grönområden inom kommunen. 
Samtidigt som markytor inom kommunen i första steget styrs via en översiktsplan som 
detaljeras av detaljplaner och i samma process är även enheten ”mark och exploatering” 
involverad. Huruvida detta gynnar eller missgynnar grönstrukturen i Umeå är däremot 
svårt att svara på, men en uppdelning av detta slag torde medföra en risk att olika enheter 
jobbar med olika mål i viss utsträckning. Då skulle utslaget kunna bli på sådant vis som 
Baycan-Levent & Nijkamp, (2009) påvisar, att planeringen av grönstrukturen de facto inte 
implementeras. Detta kan även beröras av en exploatörs missvilja att satsa på en icke 
vinstdrivande yta. Om denna problematik gör sig gällande i Umeå kommun är svårt att 
svara på, men Olsson (2014) rapporterade att kommunens planerare har svårt att 
identifiera och utveckla urbana grönområden, kanske skulle en större samverkan inom 
kommuner kunna ha en positiv effekt på utveckling och bevarandet av urbana 
grönområden.  
 
Förtätning är i dagens planering ett instrument för att uppnå en god miljö i en kompakt 
hållbar stad, men det är viktigt att beakta att det finns både för och nackdelar med denna 
utveckling. Urbana grönområden har en stor roll att spela i en framtida hållbar utveckling 
och det är oroväckande att se hur ytorna krymper och det faktum att i en konkurrens med 
lönsamma ytor så prioriteras inte sällan de lönsamma ytorna. Att mjuka värden som 
naturen bidrar med får stå åt sidan för mer ekonomiskt gynnsam markanvändning som 
genom lockelser med ekonomisk tillväxt, rättfärdigar ingrepp i en natur som aldrig 
återhämtar sig är inte ovanligt. Gruvor och andra företagsetableringar är kanske det 
tydligaste exemplet, men även i städer så sker ständigt denna konkurrens om huruvida 
attraktiv mark skall får förbli obebyggd eller om den attraktiva tomten kan bli ett nytt 
bostadsområde. Kanske med en ”unik” stadspark som dock har samma utformning som 
20 stycken andra parker i världen, eller mer. En av det mest unika attribut en stad innehar 
är dess natur, den har format staden och påverkat dess identitet. Umeå har genomgått en 
förändring de senaste 10 åren, och förändringen kommer säkerligen att fortsätta. Det var 
säkerligen flera ”fel” i den gamla i staden och det kommer säkerligen vara flera ”fel” i den 
nya som skapas, men under resans gång ställer jag frågan ”till vilket pris sker 
förändringen?”.   
 

5.1       Vidare studier. 
 
Denna studie bedömer tillgängligheten utifrån utbudet av stadsnära skog/naturmiljöer, 
samt utifrån hur stor andel av befolkningen som bor inom ett upptagningsområde av en 
park eller grönområde samt rekreationsområde. Studien beaktar inte flera aspekter som 
skulle kunna påverka hur tillgängligheten ser ut. Denna studie visar med absoluta tal hur 
tillgängligheten av urbana grönområden ser ut i studieområdet. Studien skulle kunna ligga 
som grund för vidare studier där ytterligare aspekter som påverkar tillgängligheten 
inkluderas. Vidare skulle det vara intressant att göra en liknande uppföljning på studien 
gällande tillgängligheten och se vad utfallet blev till år 2028. Samtidigt kan även en 
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jämförelse göras gällande tillgängligheten av parker och grönområden samt 
rekreationsområden.   

6.         SAMMANFATTNING 
 
Studien som genomförts syftar till att beskriva tillgängligheten av urbana grönområden 
inom Umeå.  Studieområdet är Umeå tätort och 500 meter av dess omland. Studien 
undersöker tillgängligheten av urbana grönområden på två sätt, först genom att studera 
hur ”utbudet” arealen av stadsnära skog/naturmiljö inom studieområdet har förändrats 
och kan komma att förändras från 2008 – 2028. Den andra analysen fokuserar på hur 
tillgängligheten av parker och grönområden samt rekreationsområden ser ut i Umeå 2018 
utifrån avstånd och rörlighet, i form av gång och cykelavstånd. 
 
Denna studie har sin grund i en kvantitativ metod, och den består av deskriptiva analyser. 
För att undersöka tillgängligheten i studieområdet har de data som behandlas i studien 
analyserats i programvaran ArcGIS, där dels en analys av arealen utförts samt 
nätverksanalyser för att studera tillgängligheten av parker och grönområden och 
rekreationsområden via gång och cykelvägar. Detta har gjorts utifrån sekundärdata från 
främst statliga myndigheter men även från Umeå kommun. Kortfattat beskriver 
analyserna hur arealen av stadsnära skog/naturmiljö har förändrats från 2008–2018 i 
absoluta tal och per invånare. Sedan har det skapats en framskrivning av utvecklingen fram 
till 2028, där den totala arealen och dess beräknade förändring sedan 2018 presenteras 
samt förändring per invånare. Slutligen presenteras vilken effekt den totala utvecklingen 
mellan 2008–2028 skulle få på den stadsnära skogen/naturmiljön. I nätverksanalyserna för 
upptagningsområdet för varje prioriterad park eller grönområde baseras det på tätortens 
gång och cykelvägar och detta nätverk har modifierats för att inte skapa en missvisande 
analys. Gällande parker och grönområden så bedöms dess tillgänglighet utifrån 
gångavstånd, då tidigare studier visat att det är det vanligaste sättet att färdas till en park 
eller grönområde. Gånghastigheten i studien är satt till 5km/h vilket är samma variabel 
som använts i tidigare studier inom området. Tillgängligheten bedöms av hur stor andel av 
befolkningen som bor innanför 5 och 10 minuters upptagningsområde. Analysen är utförd 
på samma vis som för parkerna och grönområdena men baseras på en cykelhastighet på 
14km/h för att skapa upptagningsområdena.  
 
Resultatet av de utförda analyserna visar gällande den stadsnära skogen att mellan 2008–
2018 så har 4,2 procent av den stadsnära skogen försvunnit och att ytterligare 6,8 procent 
är planlagt att försvinnas vilket innebär en total minskning mellan 2008–2028 på 10,6 
procent. Per invånare så har arealen gått från ca 408,6 m2 per invånare till 347,6 m2  per 
invånare, en minskning på 14,7 procent. Om kommunens planer fram till 2028 verkställs 
så bedöms ytterligare 22,7 procent att försvinna vilket skulle innebära en yta på 270,9 m2 

per invånare. Detta skulle innebära att skogen/naturmiljöerna inom studieområdet skulle 
minska med 137,7 m2 per invånare vilket är en minskning med 33,7 procent från arealen 
per invånare 2008.  
 
Gällande tillgängligheten av parker och grönområden så redovisar studien att inom 5 
minuters gångavstånd från de av kommunen prioriterade parkerna eller grönområden så 
bor 28,3 procent av den totala befolkningen inom tätorten. Inom 10 minuters avstånd från 
en park eller grönområde bor 54,8 procent av den totala befolkningen i tätorten. De flesta 
av de bedömda parkerna och grönområdena ligger centralt placerade i tätorten och 
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särskilt dålig är tillgängligheten för de boende mellan den nordligaste parken och det 
centrala klustret av parker. Det finns även brister i övriga perifera lägen av tätorten. 
Gällande rekreationsområdenas tillgänglighet så redovisas att inom 5 minuters 
cykelavstånd så bor 37,1 procent av tätortens totala befolkning. Vid 10 minuters 
cykelavstånd från ett rekreationsområde så bor 81,6 procent av den totala befolkningen 
inom tätorten. Vidare går det att utläsa att de perifera områdena i norr, väster och söder 
helt saknar täckning av dessa upptagningsområden.   
 
Vidare diskuteras vilken påverkan den rådande utvecklingen inom Umeå kan komma att 
få på tillgängligheten av urbana grönområden inom studieområdet och hur den 
kommunala planeringen förstärker denna utveckling med minskade ytor av urbana 
grönområden. I diskussionen tas även problematiken kring ”paradoxen i den täta staden” 
upp som berör konflikten mellan vinstdrivande ytor kontra bevarande av icke 
vinstdrivande ytor, så som urbana grönområden. Detta problematiseras utifrån att 
flertalet studier påvisar att närheten till urbana grönområden är en nyckelfaktor till att 
invånare skall kunna tillskansa sig fördelar av dessa. 
  
Utifrån att de flesta prioriterade parker ligger i centrala delar av Umeå diskuteras även hur 
denna planering kan förstärka sociala ojämlikheter och att tillgängligheten i centrum är en 
nyckelfaktor till huruvida dessa parker är tillgängliga eller inte för invånarna i en stad. En 
problembild av att höja kvalitén på parker istället för att bevara kvantiteten lyfts också, 
där detta kan medföra bland annat försämrade ekosystemtjänster som ytorna bidrar med 
i en ”parkifiering” av de urbana grönområdena. Det tas även upp att det är viktigt att inte 
se till den goda tillgängligheten av rekreationsområden som ett substitut för mer 
närliggande urbana grönytor, då återigen närheten till dessa påvisas som en nyckelfaktor 
för invånarnas välmående.  
 
Slutligen lyfts frågan kring huruvida uppdelningen av den kommunala verksamheten 
gynnar eller missgynnar planeringen av grönstrukturen i en stad.  
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