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Förord 
 
Examensarbetet har utförts på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vid Kristinehamns 
kommun.  
Ett stort tack till vår handledare Stefan Johansson som genom sitt engagemang och stora 
kunnande inom natur och miljö, gjort detta arbete intressant, roligt och mycket givande. Tack 
till Mikael Lindstedt som gav oss möjligheten att få utföra detta examensarbete på 
Kristinehamns kommun. Stort tack även till Kerstin Strömdahl som försett oss med allehanda 
data och tekniskt kunnande. Ett tack sänder vi också till övrig personal på Kristinehamns 
kommun som genom liviga diskussioner och bra idéer fört vårt arbete framåt.  
Vi vill även tacka vår handledare på Luleå Universitet, Folke Stridsman, som stöttat och 
hjälpt oss i vårt arbete med examensrapporten. 
 
 
 

  



Sammanfattning 
 
I Kristinehamns kommun vill man skapa en enhetlig grönstrukturplan. Detta utifrån de 
karteringar och inventeringar som gjorts. Med denna som bas skall analyser göras på de olika 
stadsdelarnas avstånd till grönstrukturer och rekreationsområden. Även en jämförelse av 
andra kommuners tillvägagångssätt vid skapande av grönstrukturplan gentemot Kristinehamn 
skall göras. Man ska se över vart den kommunägda marken finns i relation till det skikt med 
gröna områden som skapas. Data som skall användas samlas in från Länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen och Lantmäteriet. Kommunens eget inmätta eller digitaliserade material skall 
också användas. De data som inte finns färdiga digitaliseras in från flygfoton. Detta gäller 
främst de parker och grönstrukturer i tätorten som inte finns inmätta, men även skärgårdens 
öar. Som grund för hela kommunens grönstruktur används lantmäteriets vegetationskarta. De 
gröna stråken i tätorten klassas efter skötsel och funktionalitet, såsom grönyta, park, 
naturpark, grönområde, kyrkogård, skolgård, tätortsnära skog och rekreationsskog. Med 
utgångspunkt från detta skapas buffertzoner från stadens villaområden för att se vilka 
grönstrukturer man når inom 100, 300 och 2000 meter. Barriärer såsom E18, järnvägen, 
ringleder och vattendrag har lagts in vid buffertskapandet. Man kan se en tydlig bild över de 
stadsdelar som är instängda mellan Europavägen och järnvägen och som är hänvisade till de 
över/undergångar som finns. Även om den tätortsnära skogen finns på andra sidan vägen är 
den närmaste undergången ca 1,5 km bort. Den jämförelse som gjorts mot andra kommuners 
arbete med grönstrukturplan visar att vårt tillvägagångssätt är likartat. Kommuners 
geografiska läge och förutsättningar varierar och några har valt en betydligt mer detaljerad 
plan. I det arbete som här har skapats finns förutsättningar för ytterligare fördjupning. 
 

  



Abstract 
 
The municipality of Kristinehamn wants to create a unitary Green-structure plan. This comes 
from the mapping and the inventory that has been made in the surrounding areas. With the 
plan as a base some analyses will be made investigating the inhabitants distance from the 
green areas. A comparison of other municipality’s way of making this plan is done and 
discussed. The green areas will be compared with the land owned by the municipality. The 
data that will be used is delivered from Swedish County Administrative board, Swedish 
Forest Agency and the Swedish surveying office. The data that is digitalised and measuring of 
the municipality is also used. Aerial photographs over the city is used when new areas is 
digitalised and that is mostly new green areas but also the archipelago. In the overview, the 
vegetation map from Swedish surveying office is used. The green areas are classified after its 
functionality and cultivation in parks, green areas, recreation forest, nature-park, forest close 
to the city and green region. From the different neighbourhoods in the city radius of 100, 300 
and 2000 meter are made in ArcCadastre to analyse the distance to the green structure. 
Consideration is taken to the big highway, railway and the water. You can clearly see the 
neighbourhood that is closed in between the highways and the railway. Though the green 
areas and the forest is just on the other side of the highway the closest crossing is about 1500 
meters away. The comparison of the other communities work shows that our procedure is 
similar. Community’s different geographic place and conditions varies and some has made 
planes much more detailed. In this project which is created here there are conditions for 
deeper studies in the subject.   
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1 Introduktion 

1.1 Problemställning 
I Kristinehamns kommun vill man skapa en enhetlig grönstrukturplan. Detta utifrån de 
karteringar och inventeringar som har utförts. Dessa områden ska klassas i olika 
grönstrukturer och skogar. Utifrån detta skall analyser göras på de olika stadsdelarnas avstånd 
till gröna områden och rekreationsområden. Planen skall även utgöra underlag för en översyn 
av områden som kan komma att bli aktuella för rekreationsområden vid en expandering av 
tätorten. Vilka av dessa som finns i kommunens ägo skall ses över. 
Grönstrukturplanen ska kompletteras med olika skötselplaner, såsom skogsbruksplan och 
naturvårdsplan. 
En jämförelse av andra kommuners tillvägagångssätt vid skapande av grönstrukturplan skall 
göras.  
 

1.2 Bakgrund till problemställning 
 
Innebörden i miljömål femton ”God bebyggd miljö” är att städer, tätorter och andra 
bebyggelser ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas.1 I detta miljömål tas 
även upp hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, 
utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ska ökas. Målen ska vara vägledande i arbetet med 
miljön. Ett led i detta arbete är att på kommunal nivå skapa en grönstrukturplan. Där 
kartläggs, klassificeras och beskrivs de olika grönstrukturerna såsom skog, parker, sjöstränder 
och områden med kulturhistoria mm. Det är uppenbart att grönska i form av parker och 
naturområden har stora värden att värna om och utveckla. 
 
Vad är en grönstrukturplan? 
En grönstrukturplan är en samlande presentation av en kommuns eller tätorts gröna områden 
och gröna strukturer med tyngdpunkt på hur det gröna ska bevaras, utvecklas och förändras, 
såväl strukturellt som innehållsmässigt. Grönstrukturplanen är inte någon självständigt 
reglerande markanvändningsplan utan utgör en föreslagen strategi och fungerar som ett 
kunskapsunderlag vid översiktlig planering, vid upprättandet av detaljplaner och arbetet med 
åtgärds- och skötselplaner.2 Vid planering av förtätning och av ytterligare exploatering för att 
kunna erbjuda bostäder och arbete krävs grönstrukturplanering för att kunna avväga var och 
hur det kan ske och vilka gröna områden som måste beaktas. Tillgänglighet, kontinuitet, och 
kvalitet är ämnen som bör behandlas i en grönstrukturplan och vid planering av ett samhälle. 
 
Grönstruktur i lagstiftningen 
Lagstiftningen ställer krav på att kommuner ska planera för en ändamålsenlig grönstruktur 
och värna om sina gröna områden. Plan- och bygglagen sätter ramar för hur gröna värden ska 
hanteras i planering och byggnation. Även miljöbalken, kulturminneslagen och 
skogsvårdslagen ger vissa möjligheter att säkerställa grönstrukturer såsom parker, trädgårdar 
och skogar. 
 
                                                 
1 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2455&epslanguage=SV 
2 http://www.vaggeryd.se/download/18.45091b8510dcc57a1808000117868/gr%C3%B6nplanen.pdf 
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Kristinehamn 
Kristinehamn ligger 4 mil öster om Karlstad i Värmland län och i kommunen finns cirka 
24 000 invånare varav cirka 18 000 bor i tätorten. Kommunen är till ytan 750 km2 stor. 
Kristinehamn har en skärgård med drygt 50 öar, kobbar och skär. Till vissa av öarna, som är 
lämpliga för sol och bad, avgår turbåtar på sommaren. Denna skärgård är viktig att bevara och 
större delen omfattas därför av någon form av skydd eller utgör riksintresse. Från tätorten ut 
mot Vänern passerar man Vålösundet där en av Sveriges största småbåtshamnar ligger. Längst 
ut på udden vid Vålösundet står Picassostatyn som är ett kännetecken för staden. 
 

 
 Bilden visar Picassostatyn  
 
Kristinehamns landskapsbild 
Kristinehamns tätort ligger vid Vänerns nordöstra hörn och anlades där för att utgöra Vänerns 
östligaste hamn. Landskapet i kommunen kan delas in i 3 zoner: Öppen sjö, kustzon och 
inlandszon. Tätorter, jordbruksbygder och friluftsliv är koncentrerade till kustzonen. I 
inlandszonen finns stora områden med myr- och sjöområden, många med stora naturvärden 
och även stora områden med barrskog. 
 Ölmebygden utgörs av en lerslätt. Landskapet präglas av det öppna landskapet med långa 
siktlinjer både upp mot de skogsklädda höjderna i nordost och mot Ölmeviken och Vänern. 
Ölmeviken har stora naturvärden och rymmer två naturreservat, Saxen och Kummelöns 
naturreservat. Ölmevikens inre delar utgörs av våtmarker och fuktiga strandängar med stora 
biologiska värden.3 
De högre belägna områdena norr och öster om Kristinehamns tätort är glest befolkade och 
domineras av barrskog och myrmarker.  
Områdena Hultet och Sättrastugan är välbesökta rekreations- och motionsstråk. Dessa är 
belägna strax öster och söder om tätorten och har ett flertal olika slingor i skoglig terräng. 
 Visnumsbygden, söder om Kristinehamns tätort, domineras av herrgårdar och bruk, även om 
landskapet har stora likheter med Ölmebygden. Största samhället är Bäckhammar. I 
dalgången är också Visman karaktäristisk med sitt meandrande lopp omgiven av lövskog.4  
 Kilsviken är ett område med stora naturvärden. Särskilt fågellivet kring Kilsviken är rikt och 
viken utgör rastplats och livsmiljö för ett stort antal arter. Hela Visnums kil har stora 

                                                 
3 Vindkraft Kristinehamn, tematiskt tillägg till Översiktsplanen 
4 Vindkraft Kristinehamn, tematiskt tillägg till Översiktsplanen 
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naturvärden och i stort sett hela området omfattas av någon form av skydd eller utgör 
riksintresse.5 
  
I området innanför Vålösundet håller tätorten på att expandera och ett flertal villaområden är 
planerade. Där har förut varit ett militärområde som nu har öppnats upp i och med 
regementets nerläggning.  
 

 
Bilden visar Vålösundet 
 
 
Kristinehamns tätort 
Kristinehamns tätort är belägen invid en vik av Vänern, Varnumsviken. Staden kännetecknas 
av närheten till Vänern. Inne i staden slingrar sig älven Varnan fram kantad med grönstråk. 
 
Stadskärnan 
Stadsdelen Bro utgör innerstaden i Kristinehamns tätort och består till största delen av 
hårdgjord yta med centrum för handel och hyreshus med lägenheter. Allén av träd utmed 
gågatan utgör dock ett grönt inslag i omgivningen. Lyrantorget har även detta en grön 
plantering med blommor som man kan sitta runt. Parker som finns inom Bro är 
Brogårdsparken, Rådhusparken, Severinoparken och Nordenfeltska som alla ligger utmed 
Varnan från Vågbron öster ut mot Brogårdsskolan. Nordenfeltska parken är en lummig park 
med stora träd och gräsmatta där man kan sitta med en stund och titta på Varnan och de gamla 
husen på Trädgårdsgatan. Brogårdsparken, Rådhusparken och Severinoparken är parker som 
utgörs av fina planteringar och några statyer.  
 
Kristinehamn har två stora områden som genomgår en förändring, Marieberg och Presterud 
(A9 militärområde).  
 
Marieberg 
Marieberg var förr ett stort mentalsjukhus med ca 1000 patienter. Området består av ett stort 
antal olika hus och med stora och vackra parkområden. Mentalvården försvann i och med en 
ny vårdreform och anläggningen består idag av andra verksamheter. Vid denna anläggning 
finns dock stora gröna områden, bl.a. park med stensatta diken ner till en damm byggd av de 
patienter som förr bodde där.  
 

                                                 
5 Vindkraft Kristinehamn, tematiskt tillägg till Översiktsplanen 
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Bilden visar Mariebergsområdet 
 
Det andra stora området som genomgår en stor förändring är Presterud, f d A9´s 
militärområde. Även denna verksamhet är nedlagd sedan några år tillbaka. Därmed har ett 
stort område i tätorten öppnats upp för allmänheten som tidigare tillhört militären. På detta 
område planeras nu nya bostäder och anläggningar. 
 
    
Grönstrukturer 
Mark som kan utnyttjas för promenader, lek och annan rekreation inom tätorter och i 
tätorternas omedelbara närhet utgör ett underlag för grönstruktur. Dessa kan utgöras ex av 
parker, promenadstigar eller speciellt anlagda fritidsområden. Men även annan obebyggd, 
allmänt tillgänglig mark i tätortens omgivning kan utnyttjas för rekreation. I praktiken är dock 
inte all obebyggd mark användbar för rekreation. 
I samband med tätorters tillväxt sker dels en expansion i ytterområdena, dels en förtätning av 
bebyggelsen inom den tidigare tätortsgränsen. Därmed bebyggs mark som tidigare delvis var 
tillgänglig för promenader, utflykter och annan rekreation6. 
 
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag för hur man bedömer 
närheten för invånarna till grönområden. Detta skall göras med de olika intervallen 100m, 
300m och 2000m. Närmast avståndet är hur långt man släpper barnen ifrån bostaden, 300m 
räknas som ett bostadsnära grönområde och som oftast är promenadavstånd för äldre. För den 
längsta sträckan kanske man lite mera aktivt söker viss typ av grönstruktur såsom 
rekreationsskog. 
 
Naturvård 
Dessa båda riksintressen finns som färdiga data från Länsstyrelsen och läggs till i planen. I 
planen gäller dessa områden främst skärgården. 

                                                 
6 statistiska meddelanden, grönområden inom och runt tätorter, Statistiska centralbyrån 
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Riksintresse Natura 2000-område 
Där får man ej vidta sådana åtgärder som påtagligt kan skada naturens värde. Ny bebyggelse 
eller annan exploatering tillåts i princip ej. Inom områden prioriteras naturvärdena.7 
 
Riksintresse för naturvården 
Där får ej sådana åtgärder vidtas som kan påtagligt skada naturens värde. Ny bebyggelse utan 
kontakt med befintlig sådan tillåts i princip ej. Detaljplan ska övervägas vid nyexploatering. 
Bebyggelse för det rörliga friluftslivets behov tillåts(såsom vindskydd). Inom områden 
prioriteras naturvärdena.8 
 
 
Vårt arbete skall utföras på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Kristinehamns kommun. 
Här saknas en enhetlig grönstrukturplan. Många olika data finns men behöver sammanställas 
på ett överskådligt sätt. Utifrån denna plan kan kommunen sedan se över vilka olika markslag 
som finns i dess ägo för att vid en vidare utbyggnad av tätorten kunna värna om ex skoglig 
miljö eller för att sälja och köpa in mark med andra naturvärden. 
 
 

1.3 Syfte  
Syftet med projektet är att genom att samla in, inventera, digitalisera och selektera ut olika 
geografiska data, skapa en grönstrukturplan över Kristinehamns kommun, då främst tätorten. 
En arbetsmodell av detta arbete skall skapas för att sedan utvärderas. 
Den areal som de gröna strukturerna utgör inne i tätorterna och i dess ytterområden skall 
räknas fram samt vilken typ av grönområden det handlar om ex. grönyta, park med träd, 
rekreationsskog etc. På denna grönstrukturplan skall sedan analyser angående befolkningens 
närhet till små och stora grönstrukturer göras enligt SKL´s mall för ”Närhet till 
grönområden”.  

1.4 Mål 
Projektets mål består i att skapa en grund för en grönstrukturplan i Kristinehamns tätort med 
omnejd, klassning av de olika grönstrukturerna, analysera invånarnas avstånd till stadens 
gröna områden samt ta reda på vilka fastigheter som skulle vara intressanta för kommunen att 
köpa in för att vid tätortens tillväxt kunna bevara rekreationsområden. Digitalisering av 
område som har speciell skötselplan och område under uppbyggnad skall göras.  
 
Några andra kommuners arbete med att framställa grönstrukturplan skall studeras och 
jämföras med den plan som här ska läggas grund till. 
 

1.5 Förkortningar 
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 
Skikt – kartdatafiler i shapeformat för bearbetning i ArcCadastre och ArcGis. 

                                                 
7 http://www.engelholm.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=2727 
8 http://www.engelholm.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=2727 
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2 Material och metoder 

2.1 Material 
 
Programvaror 

• ArcCadastre 
• ArcGIS 9.2 
• AutoKa-Vy 
• Microsoft Word 
• Microsoft Excel 
• PCSkog 

 
Valet av programvaror baseras på den tillgänglighet som finns på Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i Kristinehamns kommun. För det dagliga arbetet används 
ArcCadastre, som är en programvara under utveckling av Metria/Lantmäteriet. Kristinehamns 
kommun var med i en pilotgrupp som användare vid ibruktagandet av programvaran. Därför 
används denna idag. PC-skog är den programvara som behövs för att läsa skogsbruksplanen, 
dvs skötselplanen över kommunens skogar. AutoKa-Vy är en kartserie som samtliga 
Värmländska kommuner använder för att visualisera primärkartan med ex rättigheter, planer 
och diverse ledningar. Flera programvaror för kommunalt bruk har moduler där man får hjälp 
med visualiseringen av sk ”landskapsdelar”. Något sådant program fanns dock inte att tillgå.  
   
 
Kartdata 
De olika kartdata som använts är redovisade i bilaga 1 
Där finns även de som skapats genom digitalisering från flygbilder. 
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2.2 Metod 

2.2.1 Arbetsgång 
 

 
Den planerade arbetsgången. 
 

2.2.1 Skapande av grönstrukturdata 
 
Förberedande diskussioner 
För att få fram en arbetsmodell har diskussionerna varit många och livliga. Man börjar 
trevande för att efter arbetets gång få en klarare bild av vad man egentligen vill att en 
grönstruktur på Kristinehamns kommun ska innehålla. Hela arbetsgången kantas av många 
diskussioner. Vartefter man går fram stöter man på nya möjligheter. Dessa diskussioner är 
viktiga, eftersom de engagerar och involverar personalen. 

Insamling av data 

Diskussioner om 
utseende och innehåll i 

en grönstrukturplan 

Inventering av data 

Val av data 

Kompletterande 
digitalisering av data 

Klassning av 
grönstrukturer 

Analyser 

Sammanställning 

 7 



Luleå Universitet  Erica Bernhardsson 
Examensarbete 10 p – VT 2007  Anna-Carin Andersson 

 
 
Insamling av data 
De olika data som ämnades användas samlades in från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
olika förvaltningar inom Kristinehamns kommun. Samtliga skikt klipptes efter 
kommungränsen. Flygfoton över Kristinehamns kommun och vegetationskartan från 
Lantmäteriet ligger till grund för arbetet. Skogsbruksplanen som ligger i programmet PC Skog 
har förts över som ett dataskikt till ArcCadastre och bearbetats där. 
 
Inventering av data 
De data som insamlats inventerades. Man tittade på noggrannheten och 
informationsinnehållet.  
 
Val av data 
Efter insamlandet av material gallrades de data ut som ansågs tillföra information till 
grönstrukturplanen. Flygfoton över själva tätorten var till stor hjälp vid digitalisering men 
även för att visualisa grönskan.  Fastighetsgränser kommer från Ekonomiska kartan, dessa 
behövs för att veta var kommunen har sina fastigheter. Data med kommungräns användes för 
att klippa övriga data som hade en större geografisk omfattning, såsom datat från 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen . Från Skogsstyrelsen kommer information om äng- och 
hagmark, vilket kan ses som en komplettering till Vegetationskartan och innehåller en mera 
detaljerad information om dessa marker. Även datat om nyckelbiotoper kommer från 
Skogsstyrelsen och behövs finnas med i en grönstrukturplan för att visa på var kommunens 
naturkänsliga områden finns. Från Länsstyrelsen har data om kommunens riksintressen och 
Natura2000-områden hämtats. De data som saknas och som vore önskvärt att ha med är 
information om höjdkurvor. Detta för att visualisera de osynliga barriärer för att nå de gröna 
områdena, som branta backar och kuperad terräng utgör. I ett vidare arbete med planen vore 
det också önskvärt att få in mera information om de gröna strukturerna ur ett kulturellt, socialt 
och ekologiskt perspektiv. 
 
 
Skapande av skikt 
De data som inte finns inmätta digitaliserades in från flygfoton. Detta gäller en del parker och 
grönstrukturer i tätorten. Datat har skapats dels i ArcCadastre och dels i ArcGIS 9.2. 
Skärgårdens öar digitaliserades och information om vegetation och badmöjligheter lades till. 
Även hur turbåten ut till öarna går har digitaliserats för att kunna visa på tillgängligheten. 
Skötselplaner för olika områden har digitaliserats in och data lagts till. 
Efter en exkursion ute på Presterudområdet digitaliserades även de för området planerade 
grönstrukturer in. 
 
Klassning av grönområden 
De olika grönområdena i datat Parker_ksn klassades efter skötsel och ändamål i park, grönyta, 
grönområde, tätortsnära skog, rekreationsskog, skolgård, kyrkogård och naturpark. Dessa 
begrepp förklaras nedan. I det skikt som skapats har information om namn lagts in, även har 
länkats till bilder för att få en visualisering av hur grönytan ser ut. 
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Begreppsdefinitioner 
 

 
 

Grönområde - område som är svårframkomligt med oftast snårig växtlighet. Används som 
t.ex. bullerskydd och avgränsning. 

 

 
 
Grönyta - klippt eller slagen gräsyta med mindre träd eller buskar. 
 

 
 

Naturpark – Kan liknas vid ett strövområde. God framkomlighet bland större träd och buskar 
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Park - Ordnat och klippt område med diverse planteringar av träd, buskar och blommor. 
 

 
 

Skolgård – Ordnade och planterade ytor tillhörande skolor 
 

 
 
Kyrkogårdar – Kyrkans ordnade ytor och planteringar 
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Tätortsnära skog – skog nära tätorten som används för utevistelse och rekreation. 
 

 
 

Rekreationsskog – Skog längre från tätorten med vandringsleder och uppmärkta stigar och 
spår. 

 
 

2.2.2 Analys av stadsdelars tillgänglighet till grönstrukturer 
 
Från datat med grönstrukturer räknades ytornas areor fram för de olika klasserna. En 
geodatabas skapades i ArcCadastre och utifrån polygonskiktet med grönstrukturer räknades 
den totala arean fram för alla grönstrukturer men även för alla klasser, såsom parker och 
skogar. Dessa data har sedan använts som utgångsdata för beräkningar av olika stadsdelars 
avstånd till olika grönstrukturer. 
 
Skapande av avståndsbuffertar från olika villakvarter i Kristinehamn 
För att kunna bedöma närheten för invånarna till grönområden användes skiktet med 
stadsdelar. Detta skikt har sedan delats in i olika villakvarter. Med utgångspunkt från villa 
kvarteren skapades med hjälp av buffert-verktyget i ArcCadastre avståndsbuffertar på 100m, 
300m och 2 km. I dessa buffertar har barriärer lagts in såsom E18 och järnvägen. För att 
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kunna passera dessa måste man använda över/undergångar för att komma förbi. Beräkning på 
avståndet till möjlighet att ta sig över väg och järnväg har gjorts och därifrån har ny buffert 
skapats. Även ringleder, vattendrag, Riksväg 26 och Vänern har räknats som barriärer. De 
olika buffertarna har sedan gjorts transparanta och man har kunnat tolka vilka grönstrukturer 
som man kan nå inom de olika avstånden. Resultaten åskådliggörs sedan med hjälp av 
diagram och redovisas dels under resultatdelen, dels som bilagor. 

 

2.2.3 Jämförelse kommunägd mark 
 
Data med kommunägd mark har jämförts mot skiktet med grönstrukturer. Den kommunägda 
marken är kommunens egna data. Här vill man se hur ägandeförhållande stämmer överens 
med mark i exploateringsområden, dvs. i tätortens ytterkanter. 

 
2.2.4 Digitalisering av skötselplan och planeringsområde 
 
Efter en exkursion ute på Sannaheden, ett område under planläggning, digitaliserades de 
planerade grönstrukturerna in. Detta för att belysa var de är planerade och vilken typ av 
struktur man tänkt sig. Skötselplaner för områden utefter Presterud - Södra Dye har 
digitaliseras in efter flygfoton och data angående skötsel har lagts in.  
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3 Resultat 

3.1 Grönstrukturdata 
 

 
 
Bilden visar det data som skapats med grönstrukturer. Ytterst finns de stora 
rekreationsskogarna och själva tätorten omges av tätortsnära skog. Dessa data ligger till grund 
för vidare analyser. 
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Centrala Kristinehamns grönstruktur. Gröna stråk finns mestadels utefter vattnet. Här kan man 
också på ett överskådligt sätt se vilka delar som saknar gröna områden. 
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Totala grönstrukturen i Kristinehamns tätort 

 
    
 m² km² % 
Total grönstruktur area 34934878,7 35 100 
Tätortsnära skog   16278064,5 16,28 46,6 
Rekreationsskog   15443750,7 15,44 44,21 
Naturpark   1172065,6 1,17 3,36 
Park   685325,9 0,69 1,96 
Grönyta   420466,3 0,42 1,2 
Kyrkogård   221507,6 0,22 0,63 
Skolgård   180196,8 0,18 0,52 
Grönområde   152612,7 0,15 0,44 
    
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 m² km² % 
Andelen grönstruktur inne i tätorten 10,25 % 3581967,78 3,58 10,25 
Andelen grönstruktur utanför tätorten 89,75 % 31352910,92 31,35 89,75 
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 m² km² % 
Andel grönstruktur inne i tätorten/person 201,22  5,62*10-5 
 St   
Personer i tätorten 17801   
 m² km² % 
Andel grönska av tätortens area 3581967,78 3,58 24,9 
Tätorten area 14385260,84 14,39  
 
 
 
    
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Obs ej Vålösundet    
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3.2 Avstånd stadsdelar – grönstrukturer 
 
Beräkning för varje stadsdels närhet till grönstruktur.  Procenttalen vid grönstrukturklasserna 
visar del av tätortens totala area av respektive grönstruktur. Kartbilder på stadsdelen Bro finns 
på nästa sida. Resterande stadsdelar redovisas som bilaga 2- 
        
        
Avstånd Bro        
   
   
   
100 meter m²  
Park  2,58 % 17717  
Totalt grönska 100 m 17717  
   
   
   
300 meter m²  
Grönområden 0,09% 152  
Grönyta 8,96% 37675  
Kyrkogård 21,1% 46939  
Park 12,3% 84365  
Skolgård 23,3% 41911  
Totalt grönska 300 m 211042  
   
   
   
2000 meter m²  
Grönområden 100% 152613  
Grönyta 100% 420466  
Kyrkogård 92,3% 204410  
Naturpark 69,3% 811820  
Park 100% 685285  
Skolgård 87,7% 158094  
Tätortsnära skog 
16,4% 2674738  
Totalt grönska 2000 m 5107427  
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Stadsdelen 
Bro. Denna stadsdel ligger mitt i tätorten, och man kan se att man når en stor del av 
grönstrukturer på både 100 och 300 meter. Man når dock inte skogsområdena på detta 
avstånd.  
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Stadsdelen Bro. Här 
når man även den tätortsnära skogen. 
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3.3 Kommunägd mark – grönstrukturer 
 
 

 
 
Jämförelse av den kommunägda marken och grönstrukturen för Kristinehamn tätort. 
Man ser att de stora rekreationsskogarna till största delen inte är i kommunens ägo. Ej heller 
den tätortsnära skogen i öster, vilket är ett planeringsområde.  
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De allra flesta grönstrukturer inne i tätorten innehas av Kristinehamns kommun. 
Kyrkogårdarna är i Svenska Kyrkans ägo. 
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3.4 Digitaliserade områden 
 

 
 
Stadsdelen Presterud, fd A9, är nu ett av de områden i Kristinehamn som står inför en 
förändring. Här kommer delar av den tätortsnära skogen att försvinna och ersättas av 
villaområden och annan bebyggelse. I Presterud Ny Stadsdel som visas på kartan pågår nu en 
detaljplaneläggning. 
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Söder om stadsdelen Presterud ute vid Jutviken och Södra Dye finns områden som är karterad 
av försvaret och innefattar en naturvårdsinriktad skötselplan för Kristinehamns närövningsfält 
från 1996. De områden som har skogsskötsel med speciell inriktning på friluftsliv har 
karterats och lagt in i grönstrukturplanen utefter skötselområden. Här finns information om 
vilka vegetationstyper som varje skötselområde innehåller från lantmäteriets vegetationskarta 
1995 och varje område har sin unika numrering. 
 

3.5 Utvärdering arbetsgång 
Den arbetsgång som planerades från början har i stora drag efterföljts. I senare skede har nya 
idéer om innehåll och indelningar börjat diskuterats men då finns färdiga data att tillgå. 
Eftersom data kommer från olika ursprung ligger de i olika referenssystem, såsom 
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Kristinehamns lokala system. Detta gäller främst de data som tekniska förvaltningen på 
kommunen mätt in, såsom cykelleder och vissa parker inne i stadskärnan. Dessa har sedan 
transformerats till RT 90 2,5 gon V, vilket är det system som grönstrukturen är skapad i. 
Under arbetets gång har detaljplanering gällande Sannaheden vidareutvecklats. Planeringen 
för området har lagts in i grönstrukturplanen. Detta för att kunna se hur området kommer att 
utvecklas från deponiplats till framför allt fotbollsplaner och naturpark. Från arbetsgångens 
början var inte tanken att ta med områden under planeringsstadiet, men det har visats sig vara 
en tillgång att även dessa områden inkluderas i planen. Området vid Presterud, som också står 
inför en exploatering, har på detta sätt tagits med i grönstrukturplanen. Detta innebär att man 
på ett enkelt och överskådligt sätt kan se hur olika grönstrukturer påverkas av förändringen 
vid ny stadsplanering. 
Tanken vid arbetets början var att Kristinehamns tätort och även de fyra kringorterna i 
kommunen samt skärgården och Vålösundet, skulle med i grönstrukturplanen. Detta visar sig 
dock vara ett betydligt större jobb än vad man räknat med och fick därför skjutas på 
framtiden. 
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Diskussion 
 
Vid skapandet av en så kallad grönstrukturplan är buden ganska många om vad man anser att 
en sådan ska innehålla. På Kristinehamns kommun har diskussionerna varit många och 
livliga. Vi har mötts av ett stort engagemang. Men valde vi den rätta vägen? Det arbete vi har 
gjort är inte på långa vägar en färdig grönstrukturplan men grunderna finns. Vi har inte hunnit 
med fler delar än just tätorten så därför är kringorterna såsom Nybble, Björnborg, Ölme och 
Bäckhammar utan åtgärd. Dessa orter kräver också en del fältinventering.  
 
De programvaror som användes, såsom ArcCadastre och ArcGIS 9.2 har mestadels täckt det 
behov vi haft. Vad man kan sakna är tillägget network analyst, vilket innebär att man kan 
skapa ett nätverk av vägdatat, NVDB. Detta hade varit till stor hjälp vid buffertframställandet 
och där man på ett smidigt sätt kunnat lägga in hinder såsom undergångar, enkelriktat, 
vägbommar, stora vägar, vattendrag mm. 
 
Vegetationskartan från Lantmäteriet har använts som grundkarta. Denna visade sig dock inte 
ha den noggrannhet som vi trodde. Den har ändå använts som underlag då information om 
vegetationen lades till datat över öarna. 
Vi har i vårt arbete samlat ihop befintlig data, digitaliserat från flygfoton och gjort 
fältinspektioner. Detta för att erhålla en enhetlig täckning av grönytor över Kristinehamns 
tätort. Det borde ha gjorts betydligt fler ockulära besiktningar för att få ett bra underlag, då 
genom ex fotodokumentering. Visionen var att även kartera grönområden i de övriga 
samhällena i kommunen, men detta var ett större arbete än vad man räknat med.  
Vi har försökt klassificera grönområdena efter vilken skötselgrad grönområdena har. 
Skogarna har delats upp i tätortsnära skog och rekreationsskog. Odlingslandskapet som 
angränsar till tätorten är inte medtaget.  
Inte heller tror vi att namngivningen på de olika grönstrukturerna är de bästa. Många och 
långa diskussioner har det varit och viljorna har varit många. Grönområde och grönyta är inte 
bra namngivet för det är ord som man gärna ”missbrukar” när man menar område med gröna 
ytor generellt.  
Erik Skärbäck, som är Professor i översiktlig planering vid SLU i Alnarp pratar om åtta olika 
parametrar som man ska hänsyn till vid stadsplanering. För att vi människor ska trivas 
optimalt ska alla dessa delar tas till vara och finnas representerade i planeringen. Det gäller 
tillgången till lugn natur (lugnet), vild natur (vildheten), artrikedom, säkra områden där man 
känner sig trygg (lustgården), allmänningen, kulturområden (kulturen), områden med rymd 
(rymden) och mötesplatser för fest och nöjen (festivalen). Dessa upplevelsevärden skulle man 
kunna införa i grönstrukturplanen. Dels för att lättare kunna se vilka områden i Kristinehamns 
tätort som saknar någon eller några av parametrarna och den skulle även kunna vara till hjälp 
när man planerar nya bostadsområden i och omkring tätorterna.  
 
När man skapar avståndsförfrågningar finns det betydligt fler barriärer än vad vi tagit hänsyn 
till. Exempelvis är inte de branta backarna upp mot stadsdelen Djurgården medräknade. Det är 
en höjdskillnad på 70 meter på de 1400 meter från södra ringvägen upp till vattentornet på 
stadsdelen Djurgården. Detta är en barriär som framför allt hindrar de äldres framkomlighet. 
Även cyklister hindras av höjdskillnaden. Man kan i de olika buffertanalyserna se vilka 
områden som faktiskt inte når rekreationsskogen även om den ligger bara ett hundratal meter 
bort. De stora vägarna och järnvägen ligger som stora barriärer och invånarna är hänvisade till 
de över- och undergångar som finns. Detta blir särskilt tydligt i stadsdelen Strand som ligger 
mellan E18 och järnvägen. 
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 Vi hade förmånen att få vara med på en exkursion i ett utvecklingsområde, Sannaheden, där 
man planerar för ett nytt grönområde inne i tätorten. Detta område har för många år sedan 
fungerat som deponiområde för Kristinehamns stad. Nu har man börjat byggt ett flertal 
fotbollsplaner och planerar för det grönområde som vetter ut mot Varnumsviken. Tanken är 
att iordningsställa en ca 30 meter bred remsa mot vattnet som en naturpark med en del utsikter 
mot vattnet. Området in mot fotbollsplanerna blir en mer iordningsställd miljö med park och 
äng där det ska lämpa sig för picknick. 
 
I ett vidare arbete med planen är okulära besiktningar nödvändigt, både i tätorten och i de 
yttre tätorterna såsom Ölme, Nybble, Björneborg och Bäckhammar. Alla kommunens 
skötselplaner bör läggas med i planen. Där kan informationen kompletteras med 
ansvarsområden, inom och utom detaljplanerat område. Detaljplaner har förvirrat arbetet en 
del eftersom man har olika klassningar och detta krockar något. 
Ett grönt område som vi inte räknat med är de inhägnade områdena, den privata grönskan, 
såsom villaträdgårdarna. I ett sådant område kan man finna frid utan att för den skull ha någon 
tillgänglighet. Om man i ett fortsatt arbete väljer att ta med även kulturdelen i planen bör 
information om ex gravplatser och andra kulturminnen finnas med.  
Enligt SKL sträcker sig den tätortsnära skogen upp till 3 km utanför tätortsgränsen därför bör 
den fortsatta karteringen ha samma sträckning. Däremot bör rekreationsskogarna och andra 
områden i kommunen med särskilda värden för invånarna som ligger utanför 3 km gränsen tas 
med i grönstrukturplanen. Vidare bör även alla gröna ytor tas med vid en fortsatt kartering så 
som jordbruksmark, strandängar, åkerholmar, villaträdgårdar mm. Detta innebär dock att det 
troligen blir många olika klasser i grönstrukturen som kan leda till att en ny grövre klassning 
får göras med dagens klassning som en typ av underklasser. T.ex. i klassen Natur kan 
tätortsnära- och rekreationsskogar, åkerholmar, strandängar m.fl. ingå. I klassen Parker kan 
park och naturpark ingå samt i klassen Verksamhetsstyrd grönska kan kyrkogård och skolgård 
ingå.    
I det fortsatta arbetet med grönstrukturplanen kan man även tänkas ta med skogsbruksplanen, 
skärgården och flera av naturvärdena så som naturreservaten runt om i Kristinehamns 
Kommun. 
Även den kartering som finns över skogsskötselns inriktning på Presterudsområdet (f.d. 
Artilleriregementet A9) borde karteras och läggas in i sin helhet i planen inklusive de 
skötselplaner som finns för området. Detta område är nu högaktuellt med tanke på att området 
står inför en exploatering med villaområden och annan bebyggelse. 
En viktig del när man handhar geografisk data är att den alltid är uppdaterad så att tvivel inte 
uppstår om datats aktualitet. Detta är en fråga för Kristinehamns kommun och gäller framför 
allt fastighetsskiktet och kommunägd mark. Detta skulle kunna lösas med VMS-tjänsten, 
vilket innebär att man ligger online mot Lantmäteriet för att på detta sätt få uppdaterad 
fastighetsdata dagligen. Även kommunens skötselplaner bör ses över då vissa är från 1988.  
 
Jämförelse grönstrukturplaner 
 
Vetlanda grönstruktur 
 
I modellen efter Vetlanda har man delat in grönskans grundläggande värden i ekologiska, 
kulturella och sociala värden där de tillsammans bidrar till att ge ett ekonomiskt värde till 
staden. De har liksom oss gjort en översiktlig inventering över den stadsnära grönskans värde 
och samlat information om de inventerade parkerna. Arbetet i Vetlanda har även resulterat i 
att man pekat ut de brister, liksom de områden värt att värna om. Man har även klassat 
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parkerna i Vetlanda efter karaktär och storlek. I vår grönstruktur har vi inte tagit hänsyn till 
parkens storlek. Ej heller har vi gjord en sån detaljerad nivå på parkkvaliteten som Vetlanda. 
Där har man markerat om området är lämpligt för ex lek, kultur, vatten eller picknick. 
Data med s.k. naturkärnor, områden i stadens parkområden som på olika sätt har ett särskilt 
stort ekologiskt värde har sammanställts. Man har även gjort kartor utifrån de kulturella 
värdena, s.k. kulturkartor och även här har framställts en karta över kulturkärnor. De 
grönområden som finns med är mycket noggrant beskrivna med parkkvalité, åtgärdsförslag, 
skötsel, kulturells, sociala och ekologiska värden. I vår plan har vi inte tagit upp aspekter 
såsom åtgärdsförslag och målsättningar. Detta bör göras av folk inom förvaltningen som är 
insatta i frågorna. Detta är ett förslag till vidare utveckling av planen. Om man jämför de skikt 
som de använt från externa källor rör det sig om nästan samma: ekonomisk karta, flygbilder, 
GIS-data från länsstyrelsen, Skogsbruksplan och kommunens primärkarta. 
Enligt Vetlandas modell bör planen uppdateras efter 10 år. 
 
Oxelösunds grönstruktur 
 
Enligt Oxelösund bör grönstrukturplaneringen ses som en process och inte ett färdigt 
dokument för att uppnå långsiktighet. De har liksom Vetlanda delat in planen i Ekologiska, 
Sociala och Kulturella värden. De ekologiska värdena delas sedan in i biologisk mångfald och 
kretslopp och klimat. De sociala värdena inriktar sig på dels närhet, tillgänglighet och 
framkomlighet dels på rekreation och hälsa. I de sociala värdena har man tagit fasta på att ju 
längre man har till ett grönområde desto mera sällan tar man sig dit. De gröna områdena i den 
närmaste omgivningen är en viktig miljö både för barn och äldre. För äldre är också 
tillgänglighet och framkomlighet avgörande. Man betonar att avgörande för grönstrukturens 
sociala värde är innehållet i form av funktioner, vad grönområdena kan användas till. En god 
grönstruktur har många olika funktioner med rätt funktioner på rätt plats. Detta anser vi att 
med vårt arbete i Kristinehamn lagt en grund till att fortsätta med. 
Till de kulturella värdena har man räknat parker, trädgårdar, koloniområden, kyrkogårdar och 
alléer.  
Metod 
Deras grönstruktur behandlar kommunens parker och naturområden, skärgården medtagen. 
Värdefulla naturområden i regionen har tagits med på en översiktlig nivå. Både kommunägd 
och privatägd mark som nyttjas allmänt medräknas. I planen finns inte privata trädgårdar, 
bostadsgårdar, koloniområden och mindre ytor inom bostadsområden medräknade. Den är till 
stor del en sammanställning av tidigare gjorda inventeringar, karteringar och bedömningar 
samtidigt som de är en fördjupning av översiktsplan från 2001. De har i sin metod följt detta 
mönster: målformulering, inventering, analys och förslag. Grönstrukturens mål skall ses som 
en fördjupning av de allmänna mål som fastställts i Oxelösunds Översiktsplan från 2001. 
Exempel på dessa är att ge ett förslag på sammanhängande grönstruktur, föreslå framtida 
förbättringar för att dels bevara befintliga värden och dels för att ytterligare berika Oxelösund 
och även beakta zonen mellan landsbygd, skärgård och stad.9 
Inventeringen är visuellt sammanställd bl.a. i en biotopkarta och i karta över 
landskapskaraktärer. De kartbilder som finns bifogade upplevs som svårtolkade. Rapporten 
beskriver även landskapets karaktär. Denna kommun har liksom Kristinehamn flera olika 
karaktärer såsom skärgård, kustskoglandskap, stadslandskap, skog- och jordbruklandskap. 
Man har skapat andra temakartor ex karta över sociala samband, social värdekarta, 
kulturvärdekarta mm. Man har skapat ett skikt med ekologiska värden, där man utgått från 
den s.k. öbiogeografiska teorin. Denna teori är ett redskap som används för att förstå hur det 
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förhåller sig med de ekologiska värdena i landskapet. Den bygger på att ju mer 
sammanhängande landskapet är desto fler möjligheter finns för spridning av arter och därmed 
för arternas överlevnad.10  
 
Malmö grönstruktur 
Malmös natur skiljer sig en del från Kristinehamns. Malmö har i jämförelse med andra städer 
minst grön mark. Där finns ingen ”naturlig” natur i form av berg, skog eller sjöar. Även 
Malmö har utgått från inventeringar och analyser för sin grönstruktur. I deras rapport 
presenteras utvecklingsförslag för kommunens gröna miljöer utifrån en rekreativ och 
biologisk utgångspunkt. I rapporten står vidare att för Malmö är grönplanen ett underlag för 
den fysiska planeringen och skall vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och 
naturvårdsfrågor samt i förändrings och förnyelsearbetet. Grönpolicy, mål och strategi ligger 
till grund för grönplanens förslag. Målen är uppdelade i generella, rekreativa och biologiska 
mål. Man har därtill presenterat ett antal strategier. Med utgångspunkt från sin grönplan har 
de sedan gjort en del olika analyser, bla bristanalys. Den visar på vilket område som råder 
brist på gröna miljöer. Här kan man även se vilka områden som saknar skydd i form av 
detaljplan och reservat. 
Man visar även på att det är möjligt att bygga ett grönt nätverk med en stomme av gröna stråk 
och områden. Detta är ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna i kommunen menar man.  
I deras rapport finns ett flertal lättlästa kartbilder. 
 
Sammanfattning jämförelse grönstrukturer. 
 
Den största skillnaden mellan dessa grönstrukturplaner och vår, är att vi saknar uppdelningen 
i kulturella, ekologiska och sociala värden. Detta började diskuteras på kommunen när det 
underlag, som vi skapat, var klart. Arbetsgången är annars likartad. Man samlar in, inventerar 
datat och väljer ut det data som ska forma grönstrukturen. Tydliga skillnader märks i den 
geografiska uppdelningen. Malmös plan skiljer sig en del från de övriga, på grund av det 
speciella landskapet. Här finns inga naturliga skogar utan den mesta grönstrukturen är anlagd, 
till skillnad från de andra kommunerna grönstruktur.  
Till vår fördel är att genom att ha läst igenom flera olika grönstrukturplaner kunnat få en 
insikt om hur arbetet bör gå till. Man har då sett vilka data som de olika kommunerna använt i 
sitt planerande. Vi har inte gjort någon bedömning över åtgärder utan endast skapat ett 
underlag för grönstrukturplanen. 
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Bilaga 1 Data 
 
Skikt Kristinehamns Kommun 
Namn Ursprung System Kommentar 
Fastigheter Lantmäteriet RT 90 2,5 

gon V 
Fastighetsgränser 

Jutviken_SödraDye Eget RT 90 2,5 
gon V 

Skogsskötselplan 

Kommungrans  RT 90 2,5 
gon V 

Kommungräns, 
ytskikt 

Kommungrans_Krhamn  RT 90 2,5 
gon V 

Kommungräns, 
linjeskikt 

Cykelleder Kristinehamns 
Kommun 

RT 90 2,5 
gon V 

Cykelvägar, 
Separerade och 
blandtrafik 

Myrar_Clip2 Skogsstyrelsen RT 90 2,5 
gon V 

Myrar 
Kristinehamns 
kommun 

Tätort_Kristinehamn  RT 90 2,5 
gon V 

Kristinehamns tätort 

Tätort_Kristinehamn_Buffer  RT 90 2,5 
gon V 

Buffert 2 mil 

Tätort_Ksn_Vålösundet  RT 90 2,5 
gon V 

Kristinehamns tätort 
inkl vålösundet 

Tätort_Ksn_Vålösundet_Buffer  RT 90 2,5 
gon V 

Buffert 2 mil 

Kommunägdmark  RT 90 2,5 
gon V 

Kommunägd mark i 
Kristinehamn 

Vägar Vägverket RT 90 2,5 
gon V 

Vägar från NVDB – 
nationella 
vägdatabasen 

 
 
 
Skikt Naturreservat 
Namn Ursprung System Kommentar 
angohag_clip Skogsstyrelsen RT 90 2,5 gon V Äng o hagmarker, 

Kristinehamns 
kommun 

Nyckelbiotop_1781_clip Skogsstyrelsen RT 90 2,5 gon V Nyckelbiotoper i 
Kristinehamns 
kommun 

riks_nat_riket_Clip Länstyrelsen RT 90 2,5 gon V Riksintressen i 
Kristinehamns 
kommun 

Riks_natura2000_Clip Länstyrelsen RT 90 2,5 gon V Natura 2000 i 
Kristinehamns 
kommun 
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Sumpskog_1781 Skogsstyrelsen RT 90 2,5 gon V Sumpskogar 
 
 
Skikt Parker 
Namn Ursprung System Kommentar 
Parknamn Eget RT 90 2,5 gon V Namnen på parkerna 

i Kristinehamns 
tätort 

ParkerKsn Eget RT 90 2,5 gon V Parker o 
naturområden i 
Kristinehamns tätort 

 
 
Skikt Skogsbruksplan 
Namn Ursprung System Kommentar 
SkogsYtor Skogsstyrelsen RT 90 2,5 gon V  
 
 
Skikt Terrängkartan 
Namn Ursprung System Kommentar 
DiffusVattenlinjeMV Länstyrelsen RT 90 2,5 gon V Diffus vattenlinje 
OffByggnader_BY  RT 90 2,5 gon V Offentliga byggnader 
Vattendrag_HL  RT 90 2,5 gon V Vattendrag 
 
 
Skikt Vegetationskartan 
Namn Ursprung System Kommentar 
pktkhamn  RT 90 2,5 gon V  
Ren Vegetationskartan RT 90 2,5 gon V Länstyrelsen 
sfkhamnÅlderSkog  RT 90 2,5 gon V  
Vegkhamn Vegetationskartan RT 90 2,5 gon V Länstyrelsen 
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Flygbilder Kristinehamns Kommun 
Namn Ursprung System Kommentar 
09d9i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
09d9j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
09e8c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
09e9b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d0j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d0i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
09e9d.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
09e9c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d1i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d1j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d2j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d5i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d5j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d7j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d7i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d8i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d8j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10d9j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10e0a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10e0b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10e1b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10e1a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
10e0d.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 

Kommun 
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10e1c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e2a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e2b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e2c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e3a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e3a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e3b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e3c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e4a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e5b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e5a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e4d.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e4c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e4b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e5c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e5d.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e6a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e6b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e6c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e7a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e7b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e7c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e8a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e9a.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 
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10e8c.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10e8b.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d4g.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d4h.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d4i.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d4j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d3j.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 

10d5h.tif Lantmäteriet RT 90 2,5 gon V Kristinehamns 
Kommun 
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Bilaga 2 Stadsdelen Liljebäck 
 
Diagrammen visar fördelningen av stadsdelens olika grönstrukturer inom avstånden 100, 300 
och 2000 meter. De procentuella värdena representerar andel av tätortens totala area av 
respektive klass av grönstrukturer. 
        
Avstånd Liljebäck        
  
  
100 meter m²
Grönyta 4,01 % 16871
Kyrkogård 17,9 % 39708
Park 0,57 % 3924
Skolgård  12,0 % 21582
Totalt grönt 100 meter 82084
  
  
  
300 meter m²
Grönområden 0,20 % 311
Grönyta 13,6 % 57099
Kyrkogård 21,2 % 46943
Park 4,17 % 28570
Skolgård 31,9 % 57535
Totalt grönt 300 meter 190458
  
  
  
2000 meter m²
Grönområden 100 % 152613
Grönyta 97,7 % 410936
Kyrkogård 51,1 % 113270
Naturpark 38,2 % 448187
Park 83,8 % 574353
Skolgård 87,7 % 158094
Tätortsnära skog 15,2 % 2476448
Rekreationsskog 0,08 % 13273
Totalt grönt 2000 m 4347173
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområdet i 
Stadsdelen Liljebäck 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområden i 
Stadsdelen Liljebäck 
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Bilaga 3 Stadsdelen Broängen 
        

Avstånd Broängen 
 
       

   
   
100 meter m2  
Park  2,6 % 17717  
Total grönska 100 m 17717  
   
   
  

 

 
300 meter m2  
Park  4,8 % 33168  
Grönyta  0,4 % 1657  
Skolgård  0,2 % 437  
Totalt grönska 300 m 35262  
   
   
  

 

 
2000 meter m2 
Grönområden 91,9 % 140185 
Grönyta  51,7 % 217204 
Kyrkogård 71,1 % 157468 
Naturpark  46,7 % 547288 
Park  76,0 % 520781 
Skolgård  54,2 % 97687 
Tätortsnära skog  4,9 % 730567 
Total grönska 2000 m 2411179 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Broängen 
 

 
 

Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Broängen 
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Bilaga 4 Stadsdelen Stenfallet 
 
Avstånd Stenfallet       
  
  
  
100 meter m² 
Grönområden 0,2 % 239 
Grönyta 13,1 % 54857 
Naturpark 3,2 % 36916 
Park 1,3 % 9086 
Totalt grönska 100 m 101098 
  
  
  
300 meter m² 
Grönområden 20,6 % 31447 
Grönyta 31,4 % 131935 
Naturpark 8,7 % 102459 
Park 3,1 % 20894 
Totalt grönska 300 m 286735 
  

 

  
  
2000 meter m² 
Grönområden 78,4 % 119585 
Grönyta 54,3 % 228158 
Kyrkogård 40,7 % 90085 
Naturpark 5,7 % 66740 
Park 63, 4 % 434507 
Skolgård 86,8 % 156483 
Tätortsnära skog 11,6 % 1894363 
Totalt grönska 2000 m 2989921 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Stenfallet 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Stenfallet 
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Bilaga 5 Stadsdelen Haga 
 
        
Avstånd Haga        
  
  
  
100 meter m²
Naturpark 4,6 % 54407,87
Tätortsnära skog 0,4 % 69233,22
Totalt grönska 100 m 123641,09
  
  
  
300 meter m²
Grönområden 0,0 % 6,6
Naturpark 6,8 % 80152,24
Tätortsnära skog 2,7 % 433765,5
Totalt grönska 300 m 513924,34
  
  
  
2000 meter m²
Grönområden 62,2 % 94931,36
Grönyta 19,5 % 82147,71
Kyrkogård 7,0 % 15623,59
Naturpark 19,8 % 232559,15
Park 39,4 % 270165,8
Skolgård 25,6 % 46164,3
Tätortsnära skog 34,3 % 5584185,03
Rekreationsskog 11,0 % 1696920,18
Totalt grönska 2000 m 8022697,12
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Haga 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Haga 
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Bilaga 6 Stadsdelen Villastaden 
        
Avstånd Villastaden 
  
  
100 meter m²
Grönområden 0,1 % 114,08
Grönyta  2,1 % 8967,34
Naturpark  0,3 % 3854,94
Park  0,6 % 4503,73
Skolgård  15,2 % 27381,44
Totalt grönska 100 m 44821,53
  
  
  
300 meter m²
Grönområden  13,3 % 20237
Grönyta  5,7 % 24000
Kyrkogård  1,7 % 3730
Naturpark  2,7 % 32033
Park  6,9 % 47467
Skolgård  25,6 % 46164
Totalt grönska 300 m 173631
  
  
  
2000 meter m²
Grönområden  100 % 152612,7
Grönyta 97,4 % 409420,09
Kyrkogård  48,1 % 106502,91
Naturpark  67,7 % 793049,45
Park  95,2 % 652673,89
Skolgård  9,8 % 17702,44
Tärortsnära skog  20,5 
% 3341208,29
Totalt grönska 2000 m 5632559,77
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Villastaden 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Villastaden 
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Bilaga 7 Stadsdelen Yttre Strand 
 
         
Avstånd Yttre Strand         
   
   
100 meter m²  
Naturpark 0,27 % 95715  
Totalt stadsdel 95715  
   
   
   
300 meter m²  
Naturpark 0,38 % 133177  
Totalt stadsdel 133177  
   
   
   
2000 meter m²  
Grönområden 10,4 % 15876  
Grönyta 6,3 % 26632  
Kyrkogård 15,8 % 34934

 

 
Naturpark 42,3 % 495386
Park 28,4 % 194668
Skolgård 12,3 % 22233
Tätortsnära skog 1,5 % 241084
Totalt stadsdel 1030811
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen (Yttre) Strand 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen (Yttre) Strand 
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Bilaga 8 Stadsdelen Sanna 
       
Avstånd Sanna       
  
  
100 meter m²
Kyrkogård 1,0 % 2301
Naturpark 1,8 % 20816
Park 0,5 % 3733
Skolgård 0,5 % 930
Totalt grönska 100 m 27780
  
  
  
300 meter m²
Kyrkogård 25,1 % 55613
Naturpark 2,0 % 23400
Park 3,5 % 24291
Skolgård 18,1 % 32622
Totalt grönska 300 m 135926
  
  
  
2000 meter m²
Grönområden 54,8 % 83568
Grönyta 72,2 % 303762
Kyrkogård 84,2 % 186574
Naturpark 43,5 % 510098
Park 4,2 % 28508
Skolgård 76,1 % 137191
Tätortsnära skog 17,2 % 2807494
Totalt grönska 2000 m 4057196
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 100 och 300 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Sanna 
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Tillgängligheten till Grönstrukturen med ett avstånd på 2000 meter från Villaområde i 
Stadsdelen Sanna 
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