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Sammanfattning
Strängnäs kommun befinner sig idag i ett expansivt skede med
snabb utbyggnadstakt. Det är därför extra angeläget att kommunen formulerar mål och riktlinjer för arbetet med gröna områden och obebyggd mark. En medveten, långsiktig och strategisk
grönplanering är viktig för att det ska vara möjligt att sätta den
planerade exploateringen i relation till befintlig och önskvärd
framtida grönstruktur.
Med miljöbalken och plan- och bygglagen har också de gröna
frågorna lyfts fram i lagstiftningen med högre krav på att kommunerna ska planera för en ändamålsenlig grönstruktur och
värna om sina urbana friytor långsiktigt och hållbart. I detta
sammanhang är grönplanen ett viktigt redskap.
Friytorna kan delas in i tre grupper utifrån betydelsen för:
1. Användning: Områden som bland annat kan användas till
rekreation, lek, idrott och kommunikation.
2. Stadsbyggnad: Estetiska och kulturhistoriska funktioner.
3. Stadsekologi: Grönstrukturens tekniska funktion (hantering
av dagvatten och stadsklimat) och den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden.

Målsättning
I grönplanen formuleras sex mål som ger underlag för beslut i
fördjupningen av översiktsplanen.
··

Mål 1: Visionen om det kompletta samhället – den tydliga
grönstrukturen.

··

Mål 2: Grönområden ska bidra till kommunens hållbara
utveckling.

··

Mål 3: Främja den biologiska mångfalden.

··

Mål 4: En god tillgänglighet och nåbarhet till urbana friytor
i Strängnäs kommun.

··

Mål 5: Bra kvalitet och hög kvantitet av urbana friytor i
Strängnäs kommun.

··

Mål 6: Balanserings- och grönytefaktormetoden ska införas i
planeringsprocessen.

Riktlinjer för planering
Inom Strängnäs kommun finns idag en god tillgänglighet till
allmänna parker och naturområden. Typen, utformningen och
tillgängligheten varierar från kommundel till kommundel och
stadsdel till stadsdel. Vissa av de nyanlagda bostadsområdena
saknar också både den kvalitet och kvantitet av växtmaterial
som på sikt ger bra boendemiljöer. Men sammantaget upplevs
Strängnäs som en grön kommun. Det finns dock ett stort behov
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av att ytterliggare förbättra tillgängligheten till de tätortsnära
grönområdena, samt att främja förekomsten av många olika
typer av grönområden.
För varje tätort redovisas specifika riktlinjer för den fortsatta
planeringen. Dessa omfattar bland annat:

8
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··

att balanseringsmetoden införs.

··

olika gatuvegetationsprogram.

··

strukturella förbättringar som förbättrar tillgängligheten till
grönområden vid planering av nya bostäder.

··

att gröna korridorer skapas.

Grönplan del A Strängnäs kommun

1 Inledning
Vad är en grönplan?
En grönplan är ett dokument i vilket inventering, analys, mål
och vision för strukturen av kommunens friytor framgår. Det
övergripande syftet med en grönplan är att utgöra ett underlag
till översiktsplanering och detaljplanering. En första version av
Grönplan del A antogs av kommunfullmäktige 2009-10-26 och
innehåller kommungemensamma mål och planeringsförutsättningar. I samband med att en ny översiktsplan tas fram görs nu
en revidering av den antagna grönplanen, del A.
Tyngdpunkten ligger på inventering av fria och allmänna
ytor. Ytorna delas in i olika grupper efter deras användning,
form och gestaltning, samt efter ekologisk betydelse. I grönplanen presenteras också kommunens gröna mål och förslag på hur
dessa ska uppnås. Mot bakgrund av att friytor i och kring våra
tätorter ofta tas i anspråk vid tätortsutbyggnad (komplettering),
utvidgning och annan exploatering, framhåller regeringen i
proposition 1994/95:230 följande:
”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i anspråk. Varje enskilt
exploateringsföretag kan därvid ofta uppfattas vara av
begränsad betydelse. Det syftar också i allmänhet till att
tillgodose ett angeläget behov. Sammantaget över en längre
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en bedömning av
det enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av
grönområdenas nuvarande tillstånd och förändringar är
därför av stor betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och tätorter.”
I arbetet med denna helhetsbedömning är grönplanen med
dess områdesspecifika delar ett viktigt redskap. Grönplanen ska
hjälpa till att skydda områden som enligt kommunens värderingar anses rymma höga värden. Grönplanen fungerar även
som underlag för att säkerställa en hållbar utveckling inom nya
exploateringsområden och beskriver hur kommunens grönoch bebyggelsestruktur kan se ut i den framtida utvecklingen.
Därmed ska grönplanen ge vägledningen i arbetet med att säkerställa boendemiljöer där kommunens invånare har möjlighet till
rekreation, kulturella upplevelser och naturupplevelser.
Grönplanen:
··

beskriver stadens tillgång till gröna områden och deras
utformningar.

··

beskriver kommunens gröna målsättning och rekommendationer.
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··

utgör ett fördjupat kunskapsunderlag avseende kommunens friytor.

··

föreslår riktlinjer för planering och byggande.

Grönstruktur i lagstiftningen
De lagar som huvudsakligen berör grönplanen är samlade i miljöbalken och plan- och bygglagen.
I Översiktsplanen för Strängnäs kommun redovisas hur riksintressen tas tillvara och sammanvägs med övriga områden av
allmänt intresse samt regionala och lokala program och riktlinjer. En utförlig beskrivning av de föreskrifter och lagar som
berör grönplanen finns i översiktsplanen och fördjupningarna.
Där finns också beskrivningar av regeringens 16 miljökvalitetsmål och de åtgärdsstrategier som formulerats för att kunna nå
målen. Balanseringsmetoden och grönytefaktormetoden ingår
inte i svensk lagstiftning.

Kyrkberget med domkyrkan i Strängnäs

2 En grönplan för Strängnäs
2.1 Varför en grönplan?
Strängnäs är en populär kommun för både boende och företagsetableringar. Det fördelaktiga läget mitt i Mälardalen gör att
exploateringstrycket är högt och efterfrågan på byggbar mark är
stor.
Att Strängnäs växer medför ett tryck på befintliga naturmiljöer. Ibland medför expansionen nya bostads- eller verksamhetsområden på jungfrulig mark och ibland innebär det
kompletterande bebyggelse i de befintliga tätorter. I båda dessa
scenarier är det viktigt att grönytorna värderas ur ett ekologiskt
perspektiv, samt ur ett användnings- och gestaltningsperspektiv,
detta för att man i planeringsprocessen ska kunna göra avvägningar mellan de olika intressen som finns på en plats. Grönplanen är ett planeringsunderlag för översiktsplanen som gör det
möjligt att medvetet välja vilka grönytor som ska bevaras. Gröna
områden, även i de i nuläget mindre tätbefolkade områdena,
måste ingå i planeringen liksom annan markanvändning. Även
småskalig komplettering i mindre tätbefolkade områden och på
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landsbygden, samt förändringar av grönstrukturen i randzoner
och expansionsområden mellan tätort och landsbygd, måste ske
utifrån en medveten och långsiktig planering.

Samhällsbyggnadskontoret

Kommunhuset

Samhällsbyggnadskontorets uppgift är att vårda, bygga och
utveckla Strängnäs kommun utifrån ett hållbarhetsperspektiv,
vilket innebär att kontoret bidrar till att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam, säker, trygg och god miljö.
Strängnäs kommun ska erbjuda ett kvalitativt och tillgängligt
utbud av olika gröna miljöer. Tätorterna och landsbygden ska
präglas av en rik och varierad naturmiljö, med höga rekreativa
och biologiska värden. För att invånarnas gröna rekreationsbehov ska kunna tillgodoses måste det finnas ett mångsidigt utbud
av parker och natur- och rekreationsområden med olika storlek,
funktion och karaktär.
Målsättningarna i grönplanen ska ligga till grund för allt
arbete med grönområdena, från planering till skötsel. Planeringsinriktningen är att den övergripande grönstrukturen ska
utvecklas.

2.2 Grönplanens uppbyggnad
Grönplaneringens målsättningar och förutsättningar för hela
kommunen är samlade i detta dokument, del A. Del A ska
fungera som underlag för dess fördjupningar på områdes- och
tätortsnivå, del B1, B2, B3 och så vidare. Dessa fördjupningar
ska innehålla inventeringar och riktlinjer för planering inom
respektive planområde. Del B1, Strängnäs stad – Härad, är därmed grönplanens andra del, direkt kopplad till FÖP Strängnäs
stad – Härad.

Åkers Styckebruk
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3 Planering för 				
Grönstruktur
3.1 Begrepp
Grönområden och friytor
Begreppet grönområde syftar huvudsakligen på gröna ytor som
parker, skogsområden eller åkermark men kan till exempel även
inkludera stenlagda torg och alléer. I grönplanen används övervägande begreppet grönområde.
Urbana, allmänna friytor och grönområden är områden som
är tillgängliga för allmänheten.

Grönområdens funktioner
Grönområden uppfyller flera funktioner som i många fall samverkar och förstärker varandra:
·· Stadshygienisk funktion – En teknisk funktion som bland
annat hjälper till att skapa ett hälsosamt klimat för människor i stadsmiljö.
··

Gestaltande funktion – Friytor är en viktig del av stadsbyggnadsarkitekturen.

··

Kulturell funktion – Bland annat kan historiskt betydelsefulla miljöer bidra till ett ökat kulturellt intresse hos
människor.

··

Producerande funktion – Skogs- och åkermark är bland
annat viktiga områden för produktion.

··

Funktion som reservområde – Obebyggd mark kan vid
behov bland annat användas som exploateringsmark, nya
rekreationsområden eller substitutionsmark.

··

Strukturell funktion – Grönområden stöder den fysiska
planeringen genom att ge landsbygden och staden struktur.

··

Fritidsfunktion – Idrottsaktiviteter av olika slag, koloniträdgårdsskötsel, samt jogging och promenader på motionsslingor är exempel på hälsosamma aktiviteter som
kan kräva stora utrymmen (IGG, 1992).

··

Pedagogisk funktion – Det bästa sättet att lära sig om
naturen är att befinna sig i den och utgå från verkligheten. Genom utomhuspedagogik ges samtidigt tillfälle till
fysisk aktivitet.

··

Social funktion – Gemensamma ytor och bostadsnära
natur har, genom möjligheten till möten mellan olika generationer och olika grupper i samhället en stor betydelse
för hälsa, integration och social sammanhållning.

Grönplan del A Strängnäs kommun
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Funktionsaspekterna
Sammanfattningsvis kan det öppna stadsrummets funktioner
delas i tre grupper:
Användning
Under användning ingår områden som kan användas till rekreation, lek, idrott, kommunikation med mera.
Stadsbyggnad
Stadsbebyggelse innehåller estetiska (stadsbyggnadsarkitektur)
och kulturhistoriska (kulturminnesvård) funktioner.

Ugglans Park

Stadsekologi
Stadsekologi behandlar grönstrukturens tekniska funktion (hantering av dagvatten, stadsklimatet) och den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden (livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur).

3.2 Användning/behov
Användningen av friytor

Idrottsplats Långberget
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Grönytor och urbana friytor har en viktig social och rekreativ
funktion då de erbjuder en mångfald av möjliga aktiviteter. De
kan erbjuda både stillhet och avkoppling samt möjlighet till lek,
spel och motion. De spelar även en viktig roll som allmänna
mötesplatser för människor. Den rekreativa och sociala betydelsen av gröna områden är med andra ord mycket värdefull.
Områden för lek, promenader, stadsodling, kulturevenemang
och avkoppling i tätortsmiljöer är oerhört viktiga för trivsel och
välbefinnande.
För barn utgör grönytor oöverträffade miljöer för lek, fysisk
träning och inlärning. Tillgång till naturlika lekområden har visat sig påverka barns rörelseutveckling positivt. Vistelse i gröna
miljöer ger ökad kunskap om och förståelse för växter och djur,
miljöfrågor och samband i naturen.
Ett fenomen som de senaste åren vuxit sig starkare på fler håll
runt om i världen, såväl som i Sverige, är stadsodling. Stadsodling har visat sig vara en framgångsrik metod att skapa en ökad
gemenskap och frodiga, ekologiska odlingar i grannskapet.
Hur grönområden används beror till stor del på hur människor tillägnar sig dem. De personliga iakttagelserna av ett område
är avgörande för val av aktivitet, det handlar om vad området
kan erbjuda och vilka personer som befinner sig där. Utgår man
från att olika grupper i samhället har olika behov kan syftet med
friytor delas in i följande huvudkategorier/användningsområden:
·· Nyttobetonad användning
·· Användning för trafik
·· Kommersiell användning
·· Rekreativ användning
·· Kommunikativ användning
·· Visuell/estetisk användning
Grönplan del A Strängnäs kommun

Inom gröna friytor kan framförallt följande användningsområden förekomma:
·· Vila, avkoppling
·· Aktiv användning, till exempel idrott och lek eller odling
·· Social interaktion
Kategoriseringen av friytor kan användas som utgångspunkt
vid analyser av hur ett områden används, hur intensivt och
kontinuerligt det används, samt vid analyser av områdets
tillgänglighet.

Kategorisering
I begreppet grönstruktur ingår förutom gröna ytor också
hårdgjorda ytor. Förutom formella skillnader, avvikande ändamål och ägandeförhållanden har alla former av grönområden
gemensamt att de används på olika sätt av enskilda personer
eller grupper.
Kategoriseringen av grönområden kan göras på många olika
sätt och kan därför lätt anpassas till lokala förhållanden. Följande indelning kan göras:
1. allmänna och offentliga grönområden (till exempel parker,
gatuplanteringar och skogsområden).
2. specifika, offentliga grönområden (till exempel idrottsplatser, lekplatser, kyrkogårdar och åkermark).
3. privata grönområden (till exempel takplanteringar, trädgårdar och terrasser).

Privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga friytor
Tillgänglighetsfrågan är delvis förknippad med äganderätten av
stadens friytor. Privata trädgårdar och offentliga grönområden
har tydliga kännetecken. Grönområden mellan flerbostadshus är
dock ofta av mer otydlig karaktär. Dessa områden är egentligen
reserverade för boende men är ofta även tillgängliga för allmänheten. Detta gör att de boende, i jämförelse med om det hade
varit en privat trädgård eller bakgård, utvecklar en annan sorts
relation till omgivningen. Men då dessa halvprivata eller halvoffentliga, gröna zoner kan observeras av de boende finns ändå en
viss ägandekänsla kvar, detta i jämförelse med parker och andra
typer av rekreationsområden.
Tillgängligheten och därmed användbarheten av halvoffentliga ytor stärks genom ett tydligt formspråk i stadsdelen. Genom
en tydlig definition kan halvoffentliga områden bidra till en
utjämning av bristen på offentliga ytor.

Privat trädgård

Tillgänglighet
Då andelen besökare till en viss plats till stor del beror på dess
tillgänglighet, kan just god tillgänglighet beskrivas som ett
tecken på kvalité. De aspekter som kan påverka tillgängligteten
är till exempel avstånd, barriärer, trygghet och entrégestaltning.
Det är bostaden som är den viktigaste referenspunkten.
Grönplan del A Strängnäs kommun
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Forskning har visat att antalet besök av grönområden minskar
kraftigt om dessa är belägna längre än 10 minuters promenadavstånd från bostaden. Avståndet påverkar huvudsakligen antalet
besök, inte om grönområdet blir besökt eller inte. Vid planering
av en ny gröning eller grannskapspark ska detta beaktas. Nedan
följer en beskrivning av olika typer av grönområden avseende
deras storlek, funktion och tillgänglighet. (IGG, 1992/ Malmö
Stad, 2003).
Gröning eller bostadsrelaterat grönområde (avstånd: 0 min).
Gröningar är små offentliga grönytor med en storlek mellan 0,1
och 1 hektar som kan ha varierande innehåll och utformning.
Ofta är gröningarna viktiga mötesplatser med en strukturerande
och orienterande funktion i stadsmiljön.

Gröning: Tempelberget Nabben

Grannskapspark eller bostadsnära grönområde (upp till 15
min. gångavstånd; upp till 5 min. cykelavstånd = 1000m promenadavstånd = 750m fågelvägen).
Grannskapsparker är små parker med en storlek mellan 1 och 5
hektar som ligger nära bostaden och som fyller en viktig social
funktion.
Stadsdelspark eller bostadsrelaterat grönområde (upp till 30
min. gångavstånd; upp till 10 min. cykelavstånd).
Stadsdelsparker är medelstora, mångfunktionella parker med en
storlek mellan 5 och 10 hektar som i många fall fungerar som
stadsdelarnas viktigaste gröna målpunkter med många olika
funktioner och karaktärer.

Grannskapspark: Mälarlunden

Stadspark eller bostadsavlägset, stadsdelsrelaterat grönområde
(oberoende på avstånd, men med en fysisk relation till stadsdelen).
Stadsparker är stora, mångfunktionella parker med en storlek
över 10 hektar som kan vara av intresse för hela kommunen. Här
finns i allmänhet plats för särskilda attraktioner som kulturarrangemang eller andra festligheter.
Skolnära skogar (upp till 30 min. gångavstånd från skola).
Skolnära skogar/skolskogar är avgränsade områden inom skogsmark som används av skolan i pedagogiskt syfte. Skolan och
markägaren kan upprätta en överenskommelse där skolan får
tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några
träd.

Stadspark: Drottning Kristinas trädgårdar

18
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Tätortsnära skog
Tätortsnära skog är den skog som finns nära och inom en tätort
och vars främsta funktion är att den nyttjas av tätortens befolkning. Det innebär att gränsen för vad som är en tätortsnära skog
bestäms mer utifrån det antal människor som utnyttjar skogen
än hur långt bort skogen ligger.
Avståndet mellan tätort och skogen har dock alltid en beGrönplan del A Strängnäs kommun

tydelse vilket innebär att skog som ligger inom 500 meter från
tätorten av besökarna upplevs som mer tillgänglig än en skog
som ligger längre bort. Skogens kvaliteter och hur lättillgänglig
skogen är att besöka samt dess historiska nyttjande är andra
faktorer som spelar in när det gäller skogens betydelse som
tätortsnära skog.
Större natur- och rekreationsområden eller bostadsavlägsna,
stads- eller regionrelaterade grönområden är av betydelse för
hela kommunen och även hela regionen och kan ligga i eller
utanför tätorten. Större natur- och rekreationsområden är naturpräglade områden med en storlek över 35 hektar som erbjuder
möjligheter till tätortsnära rekreation.

Riktvärden till urbana friytor
Inom forskningen i stadsbyggnadsarkitektur och samhällsplanering används en rad olika riktvärden och minimivärden i försöken att hitta system som gör det enkelt att mäta ett grönområdes
värden. Då lokala förhållanden kan vara mycket varierande ska
de olika riktvärdena främst ses som ett stöd för den enskilda
kommunens behov. En optimal försörjning är uppnådd när
obebyggd mark i form av privata, gemensamma och allmänna
användbara ytor står i rätt förhållande till bostadsområdets täthet.

Kriterier för bedömning av grönområden
En friytas användningskvaliteter är beroende av dess storlek och
anpassning till de tilltänkta funktionerna, samt av dess tillgänglighet.
Upplevelsekvalitén beror på material- och vegetationsval,
anläggningens skick, samt sociala aspekter som till exempel
trygghet och kontaktmöjligheter.
Störningar utifrån som påverkar upplevelsen negativt, eller
negativ inverkan från själva grönområdet, ska också ingå i en
bedömning av kvalitéerna.

Stråk i Ugglans Park

3.3 Form och gestaltning
Grönområdens gestaltande element
Avseende form och gestaltning kan urbana friytor betraktas
utifrån olika perspektiv. Grönområden kan beskrivas som
stadsbyggnadselement vilka ger staden struktur, ökar orienterbarheten och markerar olika stadsdelar, det vill säga element
som förstärker den fysiska och visuella upplevelsen av en stad.
Grönområden kan även beskrivas utifrån upplevelsen av själva
strukturen inom dem – hur vegetation, markbeläggning, topografi och olika anläggningar förhåller sig till varandra.
Gestaltningens kvalité visar sig genom det första intrycket av
ett grönområde. Som besökare tar man först emot informationen från omgivningen, man känner igen och tolkar vissa funktioner och slutligen identifierar man sig med och blir en del av
Grönplan del A Strängnäs kommun
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sin omgivning. Upplevelseprocessen påverkas dels av personens
kulturella utgångspunkter och dels av det aktuella grönområdets
formgivning.
Det är betydelsefullt att snabbt kunna få en överblick över
det område som ska besökas och att enkelt kunna uppfatta dess
identitetsskapande funktioner, gestaltning och struktur.
Vissa element är särskilt viktiga för upplevelsen av urbana
friytor. David Lynchs analysmetod har ursprungligen utvecklats
för urbana miljöer. Men det har visat sig att metoden är mycket
användbar för både parkområden och för att kunna karaktärisera landskap (Lynch, 1960). Nedan följer korta beskrivningar av
de karaktärsskapande element analysmetoden fokuserar på.

Landmärke: Domkyrkan

Stråk
Huvudelementen inom grönområden är stråken. Stråket bestämmer riktningen och i vilken ordning vi upplever vår omgivning. Det är oftast vägar som bestämmer vilka platser vi besöker i grönområdet. Stråkets kvalitet visar sig å ena sidan i sin
beskaffenhet och i sitt förhållande till omgivningen. Karaktären
påverkas även av tillhörande element som till exempel alléträd,
häckar och belysning.
Barriärer
Med bariärer menas i detta sammanhang element med en
avgränsande funktion. Barriärer kan skilja ett område från
omgivningen visuellt eller fysiskt och ge området en tydlig form.
Barriärer kan till exempel utgöras av byggnader, planteringar,
topografiska kanter, vattendrag och vägar.

Knutpunkt i Ugglans Park

Landmärken
Ett landmärke är ett objekt som präglar sin omgivning genom
sitt karaktäristiska utseende och sin specifika funktion. Betraktaren dras till ett landmärke. Landmärkets storlek är inte av
störst betydelse, det är istället landmärkets unika egenskaper,
dess kontraster till omgivningen och dess exponering som är
avgörande. Exempel på landmärken är byggnader, vissa delar av
byggnader, skulpturer, träd och gestaltad terrängtopografi.
Knutpunkter
Knutpunkter är platser där olika funktioner sammanstrålar. De
skiljer sig tydligt från sin omgivningen, inte bara genom sin
formgivning utan främst genom de aktiviteter som uppstår och
det är just aktiviteterna som gör dem till speciella platser.
Distrikt
Ett distrikt är ett område av homogen karaktär med specifika
och återkommande egenskaper. Barriärer (se ovan) kan ytterliggare förstärka ett distrikt. Skillnaden mellan distrikt och knutpunkter är att distrikt är större.
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Betydelse av vegetationen som gestaltningselement
Vegetation är ett av de viktigaste elementen inom stadsarkitektur, det påverkar starkt vårt första intryck av en stad eller ett
samhälle, men till skillnad från byggnaders inverkan sker påverkan från vegetationen oftast omedvetet.
Det finns oändliga möjligheter att skapa form och färg med
hjälp av planteringar. Ovan nämnda element (stråk, barriärer,
landmärken, knutpunkter och distrikt) kan alla skapas med
hjälp av planteringar.
Förutsättningen för att lyckas med en hållbar gestaltning är en
omfattande kunskap inom växtanvändning och växtunderhåll.
Vegetationens tekniska funktioner som stoftbindning, vindskydd och klimatreglering beskrivs nedan i kapitlet om grönområdens ekologiska betydelse.

Distrikt vid kyrkoberget

Identitet/Identifikation
Människor har ett behov av att identifiera sig med sin omgivning och att vara en del av den. Liksom byggnader påverkar
grönområden vår identifikation med staden och stadsdelen.
Exempel på detta är trädens doft när man cyklar genom allén på
väg till jobbet, motionsstigen man använder flera gånger i månaden eller observationen av stadsparkens träd som förändrar
sig genom årstiderna. Förändrar man ovarsamt dessa områden,
utan hänsyn till de boendes vanor och behov, kan deras identiteter gå förlorade.

3.4 Ekologisk betydelse/stadsklimat
Inom stadsmiljöer har grönområden, förutom den gestaltande
funktionen, stor betydelse för stadsklimatet. Vegetation kan till
exempel hjälpa till att reglera vattenflöden och utgöra buffertzoner mellan motorvägar och bostadsområden.

Vegetationens skyddande funktioner

Blommande äppelträd

Finpartiklar
Vegetationen har en skyddande funktion genom att den fångar
finpartiklar och damm som kan innehålla tungmetaller och
andra giftiga ämnen. Där problemet med luftföroreningar i form
av stoft och partiklar är stort, till exempel längs starkt trafikerade vägar, transportleder och p-platser, har vegetationen en
stor betydelse då den fungerar som ett slags luftfilter. Särskilt i
innerstaden, där det är gott om hårdgjorda ytor, är emissionsabsorberande vegetation av stor vikt.
Buller
Vegetation kan upplevas ha en dämpande effekt på buller, framförallt då ljudkällan skyms. Gröna buffertzoner kan användas
mellan bullergenererande verksamheter och mer störningskänsliga områden.
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Hälsa
Stärkt immunförsvar, förbättrad kondition och rörlighet,
avstressning, ökad kreativitet, förbättrad koncentration och
inlärningsförmåga är några av de positiva effekter som vistelse
i gröna miljöer kan ge. Bara åsynen av grönska har en positiv
effekt på människors välbefinnande.

Klimat
Vind
Stadens bebyggelse fungerar ofta som vindkanaler. Med hjälp av
vegetation kan vindar styras och dämpas där så behövs. Platser
med såkallade mikroklimat, skyddade områden, ökar generellt
människors trivsel.

Dränerande beläggning

Temperatur
Då stora delar av städer består av hårdgjorda ytor värms städer,
i jämförelse med landsbygden, upp mer av solens strålar. Resultatet blir höga temperaturer som tillsammans med stoftföroreningar och torr luft framförallt drabbar äldre människor och
barn.
Fuktighet
Stadens hårdgjorda ytor leder till att dagvatten ofta måste dräneras/ledas bort innan det finns möjlighet för vattnet att avdunsta
eller infiltreras i marken på naturligt sätt. Stadens torra klimat
kan dock förbättras genom förekomsten av träd och annan
vegetation som ökar luftfuktigheten. Ett genomsnittligt stadsträd
pumpar till exempel cirka 30 000 liter vatten per år ur jorden ut
till atmosfären där det avdunstar.
Luftsammansättning
Även själva luftsammansättningen förbättras genom vegetation.
Till exempel producerar ett genomsnittligt stadsträd ungefär
5 kilo syre och binder cirka 6 kilo koldioxid per år. Det varje
enskild planta bidrar med kan tyckas obetydligt, men i ett större
sammanhang och under ett längre tidsperspektiv blir effekterna
mycket betydelsefulla.
Solstrålabsorption
Med absorption menas ett materials upptagnings- eller uppsugningsförmåga. Vegetation absorberar solenergi vilket bidrar till
lägre reflektion av solens strålar. Om Jordens absorption skulle
minska och reflektionen öka, till följd av bland annat mindre
vegetation, leder det till att atmosfären värms upp ytterliggare.

Vatten
LOD och ekologisk dagvattenhantering
Grönytor är av stor betydelse för LOD (lokalt omhändertagande
av dagvatten) och ekologisk dagvattenhantering. Många centralt
lokaliserade grönområden kan i regel erbjuda de ytor som krävs
för dagvattenhantering. Om dagvatten, istället för att hanteras
22
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Trädens funktioner

lokalt, leds bort till närmaste sjö eller flod kan det innebära höga
risker för översvämning samt leda till föroreningar av vattendrag
och sjöar.
Ekologisk dagvattenhanteringen innebär att dagvatten inte
leds bort direkt utan hanteras ovan jord, samlas i vattenbassänger och sedan leds vidare i etapper till ett dikessystem. Meningen
är att så mycket vatten som möjligt ska avdunsta eller dräneras
på plats och att sediment och plantering inom våtmarken fungerar som ett filter för gifter och tungmetaller innan vattnet leds
vidare.
Strängnäs kommun har redan börjat satsa på ekologisk dagvattenhantering och LOD, samt tagit fram en dagvattenpolicy,
då flera översvämningar drabbat kommunen de senaste åren.
LOD och ekologisk dagvattenhantering är framförallt tekniska lösningar men kan samtidigt, genom tilltalande gestaltning,
höja ett grönområdes estetiska värden.
Vegetation bidrar till att binda vatten i jorden. Ett genomGrönplan del A Strängnäs kommun
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Riksintresse för naturvården:
”Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt
beaktas.
Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder
som avses i första stycket”.
MB 3 kap 6§

snittligt stadsträd hindrar genom sitt rotsystem ca 70 000 liter
vatten varje år från att flöda vidare. Enstaka träd och grönomåden bidrar därmed till minskad belastning i de kommunala
ledningssystemen för dagvattenhantering.

Mark
I stadsmiljöer med mycket hårdgjorda ytor är det svårt för växternas (oftast stadsträdens) rotsystem att få tillräckligt med syre
och vatten. Att växternas rotsystem är i bra skick är viktigt för
deras fömåga att binda jorden och på så sätt minska risken för
erosion.

3.5 Ekologisk betydelse/biologisk
mångfald
Gröna ytor är en förutsättning för att ett rikt och varierat utbud
av arter och biotoper ska kunna utvecklas i stadsmiljöer. Parker
och mindre naturområden, med fungerande ekosystem, kan
komplettera landsbygdens natur. Med ett rikt, bostadsnära växtoch djurliv skapas spännande miljöer för människor att vistas i.
De områdesspecifika grönplanernas uppgift är att visa på
områden inom vilka den biologiska mångfalden ska skyddas.
Många av dessa områden är redan av riksintresse för naturvård.
Grönplanerna har även till uppgift att peka ut naturområden
som är av allmänt intresse och som därmed bör bevaras.

Naturmiljöer av riksintresse
Områden av riksintresse för naturvården

Tynäs naturreservat på Tosterön

Naturreservat:
”Ett mark- eller vattenområde får av
länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet.
Ett område som behövs för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras
som naturreservat.”
MB 7 kap 4§
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Områden som är av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling
och visa på mångfalden i naturen.
Ett område bedöms vara särskilt värdefullt ur naturvårdssynpunkt om det omfattar flera olika, högt värderade naturtyper (såsom sjöar, vattendrag, våtmarker och skogar), eller om
det uppvisar en kombination av företeelser (geologiska former
etcetera) som beskriver ett historiskt utvecklingsförlopp eller
en bildningsprocess. Förekomsten av skyddsvärda arter kan
också bidra till att ett område betraktas som riksintressant. Ett
områdes innehåll av biotoper (livsmiljöer) väger dock betydligt
tyngre än förekomsten av enskilda arter vid urvalet av riksintressanta områden.
Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön (MB 3 kap. 6 §). Dessa såkallade
hushållningsbestämmelser har emellertid direkt verkan enbart
vid prövning av exploateringsföretag som i lagens mening innebär ändrad markanvändning (till exempel att skogsmark ersätts
av tätortsbebyggelse). Vid fortsatt markanvändning av hittillsvarande slag har bestämmelserna endast en rådgivande funktion.
Miljöbalken (MB 1 kap. 2§) anger i vilka sammanhang hushållGrönplan del A Strängnäs kommun

ningsbestämmelserna är tillämpliga (Naturvårdsprogrammet,
Strängnäs kommun).
Inom Strängnäs kommun finns totalt 15 områden som är av
riksintresse för naturvården.
Naturreservat
Naturreservat bildas där avsikten är att:
··

Bevara biologisk mångfald

··

Vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer

··

Tillgodose behov av områden för friluftslivet

··

Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda
arter

Naturvårdsområden hade tidigare liknande syften, men i
samband med att miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999
utgick begreppet naturvårdsområde och befintliga naturvårdsområden likställs med naturreservat.
Naturreservaten inom kommunen fastställs av länsstyrelsen
med stöd av naturvårdslagen. Det är länsstyrelsen eller kommunen som kan förklara ett område som natur- eller kulturreservat.
För samtliga nedan redovisade områden gäller att ingen tillkommande bebyggelse eller anläggning tillåts. Undantaget kan
i vissa fall vara byggnader eller anläggningar som behövs för att
tillgodose skyddsområdets behov eller för att uppnå dess syfte.
Natura 2000
Alla Natura 2000-områden ingår i ett nätverk uppbyggt inom
Europeiska Unionen där värdefulla naturområden med bevarandevärda arter och naturtyper ingår. Syftet är att bidra till det
långsiktiga arbetet med att bevara en biologisk mångfald. Natura
2000 är grundat i EU:s fågeldirektiv (1979) och habitatsdirektivet (1992). Det är regeringen som beslutar om fastställande av
Natura 2000-områden.
I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av
miljöbalken (MB 7 kap. 28§) och alla är klassade som riksintressen enligt MB 4 kap.
I eller i anslutning till ett Natura 2000-område är det inte
tillåtet att utföra några ingrepp och/eller utsläpp om det på
ett betydande sätt kan påverka miljön negativt. Om en sådan
förändring ändå planeras ska en miljökonsekvensbeskrivning tas
fram och tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen. Tillstånd lämnas
endast om förändringen inte bedöms skada den livsmiljö eller
eller de arter som området är till för att bevara.
I översiktsplanen finns en karta som visar var Natura
2000-områdena är belägna i Strängnäs kommun.
Naturminnen
Naturminnen (MB 7 kap. 10§) upprättas för att skydda enskilda
föremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna
träd. De skyddas efter beslut av länsstyrelsen eller kommunen.
Skyddsformen infördes 1909, och flertalet befintliga naturmin-
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Natura 2000:
”Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde, om
området enligt direktiv 79/409/EEG
är särskilt betydelsefullt för skyddet av
vilda fåglar.
Ett område som enligt artikel 4.4 i
direktiv 92/43/EEG om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter
har valts ut som ett område av intresse
för gemenskapen skall av regeringen
förklaras som särskilt bevarandeområde.”
MB 7 kap 28§

Naturminnen:
”Ett särpräglat naturföremål får av
länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen
får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme.”
MB 7 kap 10§

Natura 2000-området och naturreservatet
Gripsholms hjorthage
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nen skapades före naturvårdslagens tillkomst 1964. 1997 fanns
sammanlagt 1430 naturminnen i Sverige.
Biotopskyddsområde
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för
hotade djur- och växtarter, eller som i övrigt är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområden.
Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark får utgöra biotopskyddsområden:
• Alléer
• Källor med omgivande våtmark
• Odlingsrösen
• Pilevallar
• Småvatten (till exempel en göl eller damm) och våtmarker
• Stenmurar
• Åkerholmar
I Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera finns närmare definitioner av ovannämnda
områden.
Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som kan komma att skada naturmiljön.
Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.
Till skillnad från de generella biotopskyddsområdena i
jordbruksmark är biotopskyddsområden i skogen utpekade
och avgränsade genom beslut av skogsstyrelsen. De ägs fortfarande av markägaren men denne avstår möjligheten att bedriva
skogsbruk inom området. Biotopskyddsområden är i allmänhet
mindre än fem hektar och är alltid markerade i terrängen.
Förutom vad som anges ovan får länsstyrelsen förklara
rik- och kalkkärr i jordbruksmark, samt ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden (Länsstyrelsen i Skåne län,
2007).

Naturmiljöer av regionalt och lokalt intresse
Nyckelbiotopinventering
En nyckelbiotop är en någorlunda enhetlig och avgränsningsbar
livsmiljö med avgörande betydelse (en nyckelroll) för rödlistade
arter, det vill säga hotade arter. En nyckelbiotop kan vara allt
från ett enda jätteträd till ett urskogsområde på tiotals hektar.
Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk innebörd. Det
finns alltså inget lagligt skydd för nyckelbiotoper. Men ett
utpekande av en nyckelbiotop utgör ofta första steget till att
Skogsstyrelsen i samråd med aktuell markägare fastställer ett
biotopskyddsområde enligt MB 7 kap. 11§. Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter bedrivas eller åtgärder
vidtas som kan skada naturmiljön.
Skogsstyrelsen genomförde en nyckelbiotopinventering av
Strängnäs kommun från 1 juli 1993 till den 31 december 1998
(Skogsvårdstyrelsen, 2001).
Regionalt naturvårdsprogram
26
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I länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1991 presenteras
regionalt intressanta naturområden. I programmet har bedömningsfaktorerna för varje område bland annat varit raritet,
representativitet, betydelse som genbank, känslighet, orördhet,
mångsidighet, funktion, förutsättningar för bibehållande av värden, forskningsinsats och utnyttjande som studieobjekt (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1991).
Områden av regionalt intresse för naturmiljövården ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön.
Naturvärdesobjekt
Under nyckelbiotopinventeringar har ibland miljöer med uppenbara naturvärden uppmärksammats, dock utan att miljöerna
når upp till den kvalitet som krävs för att klassas som nyckelbiotoper. Dessa miljöer, såkallade naturvärdesobjekt, har ändå så
pass höga naturvärden att de ofta kan beskrivas som ”framtida
nyckelbiotoper”, det vill säga miljöer som på kanske 10–30 års
sikt kan utvecklas till nyckelbiotoper. Någon systematisk sökning efter dessa objekt sker alltså inte, utan områdena registreras
bara om de påträffas i samband med sökning av nyckelbiotoper.
De faktorer som vanligtvis saknas i dessa miljöer är rödlistade
arter, för låg ålder, brist på död ved eller att skogliga åtgärder
eller andra ingrepp nyligen utförts inom dem.
Naturvärdesobjekt är av mycket stor betydelse i arbetet med
att på lång sikt bevara och bygga upp förutsättningarna för den
biologiska mångfalden i den svenska skogen. De kan ses som ett
komplement till nyckelbiotoperna och kan överbrygga de ibland
stora avstånden mellan dem. Då det framöver sannolikt kommer
att handla om att regionalt återskapa biotoper i landskapet kommer naturvärdesobjekt att fungera som områden dit djur och
växter med speciella krav på sin livsmiljö kan sprida sig (Skogsstyrelsen, 2007).

Strandlinjen längs Hedlandet ingår i naturvårdsprogrammet för Södermanlands län
(Länsstyrelsen, 1991).

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan skogsvårdsstyrelsen och markägare som är intresserade av
naturvård. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa
områden med höga naturvärden.
Avtalen är normalt 50-åriga och kan ses som en del av det
långsiktiga skogsskyddet. Markägaren får viss ekonomisk ersättning för de begränsningar i brukandet som avtalet medför.
Ibland tecknar markägarna dock avtalet utan att begära någon
ekonomisk ersättning.
Naturvårdsavtal passar bra för områden som redan har höga
naturvärden eller för områden som inom en nära framtid har
förutsättningar att utveckla höga naturvärden, bland annat genom inslag av naturvårdande skötsel. Områdena har vanligtvis
en storlek på mellan 3 till 20 hektar.
Stora avtalsområden på över 100 hektar förekommer. Naturvårdsavtalens medelareal är cirka 6 hektar.
De tydligast uttalade syftena med naturvårdsavtalen handlar
om naturvärden. Eftersom de skyddade biotoperna dock ganska
Grönplan del A Strängnäs kommun
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Vattenområde:
”Med vattenområde avses ett område
som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.”
MB 11 kap 4§

ofta är en del av det hävdade odlingslandskapet så har i praktiken även kulturmiljövärden betydelse. Ibland har avtalsområdena också betydelse för rekreation och friluftsliv. Naturvårdsavtalet innebär:
• Ett frivilligt avtal mellan två jämbördiga parter – markägaren och staten.
• Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte.
• Avtalet reglerar hur naturvärdena ska bevaras och 		
utvecklas. Naturvårdande skötselåtgärder som gynnar
naturvärdena ska i regel utföras. Normalt utför markägaren skötselåtgärderna på egen bekostnad, virket tillfaller då
honom eller henne.
• Avtalet gäller under en viss tid, vanligen 50 år. Den långa
avtalstiden är ofta nödvändig för att syftet med avtalet ska
hinna uppnås. Området märks ut i terrängen (Skogsstyrelsen, 2007).
Sumpskogsinventering (1990-1998)
Med sumpskog menas skog som växer på blöt eller fuktig mark
med ett mer eller mindre tjockt torvtäcke. Träden i en sumpskog
står ofta på socklar. Ett annat ord för sumpskog är våtmarksskog.
Då sumpskogar är besvärliga att avverka har de ofta fått stå
kvar. Sumpskogar utgörs av mer än en enhetlig naturtyp, i dessa
miljöer går att hitta alkärr, våta granskogar, tallbevuxna myrar,
och strandskogar med al, viden och hägg.
Vattnet i skogen kommer antingen från omkringliggande
marker, då talar man om kärrskog, eller via nederbörd, då talar
man om mosseskog.
Sumpskogar utgör den del av skogsmarken som sällan eller
aldrig har varit utsatt för skogsbränder och den ofta mycket
långa kontinuiteten av träd och andra växter i dessa skogar har
skapat förutsättningar för många arter av både djur och växter
att överleva. Det är här som vi idag hittar några av de mest hotade arterna. Sumpskogar är livsviktiga för många mossor, lavar,
svampar, snäckor, sniglar och grodor (Skogsstyrelsen, 2007/
Svenska Naturskyddsföreningen, 2007).
Räknas sumpskogen som vattenområde enligt MB 11 kap. §
4 kan regeringen förbjuda markavvattning. Länsstyrelsen får ge
dispens från ett förbud om det finns särskilda skäl (MB 11 kap.
13 och 14§).
Ädellövskogsinventering (1984-1986)

Ädellövskogen vid Kasgarn
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Dagens ädellövskogar är ofta övergångsformer från forna trädrika ängs- och hagmarker. Som ädla lövträd räknas ek, alm, ask,
lind, lönn, bok och ibland också hassel. Marken de växer på är
ofta näringsrik och vattentillgången god. Örter dominerar vanligtvis markskikten, om våren växer där bland annat vitsippor,
gullvivor, blåsippor och desmeknopp. I juni får träden blad och
vårfloran bytts ut mot mer skuggkrävande växter såsom olika
arter av blåklockor, den vitrosa klotpyrolan, trolldruva, ormbär
och rödblära.
Ädellövskog kan växa på många olika typer av marker. Sluttningar, dalgångar och rasmarker är några exempel. Skogen är
Grönplan del A Strängnäs kommun

också mycket insektsrik. Över 500 arter anses vara helt beroende
av eken, vilket gör den attraktiv för en mängd fåglar. Många
ädellövträd är utmärkta hålträd och blir utmärkta hem åt fåglar
och andra hålboende djur som till exempel fladdermöss och
bålgetingar.
En översiktlig ädellövskogsinventering gjordes i länsstyrelsens
regi mellan 1984 och 1986 och bör kompletteras med en mer
noggrann inventering vid detaljplaneläggning av ett område.
Detta för att möjliggöra ett bevarande av eventuellt värdefulla
delar av trädbeståndet.
Ängs- och hagmarksinventering
Ängar eller ängsmarker är marktyper som under en äldre lanthushållningsformer avsatts för vinterfoderproduktion genom
ängsbruk (slåtter, efterbete, röjning med mera). Hagar eller hagmarker är olika typer av inhägnad betesmark. Öppen hagmark
(den vanligaste av de sörmländska fodermarkerna) karakteriseras ofta av björk och/eller ek med en krontäckning på mindre
än 25 %. Björkhagar kan beskrivas som trädbevuxna hagmark
där björk utgör minst 75 % av träden. Sötvattenstrandängar är
vanligt förekommande vid sjöar och vattendrag i kommunen.
Marken brukar vara öppen, men med varierande stadier av igenväxning. En ängs- och hagmarksinventering gjordes i slutet av
90-talet av länsstyrelsen.
Våtmarksinventering
Våtmarker i Strängnäs kommun inventerades 1991 som en del
av projektet ”Våtmarksinventeringen av Södermanlands län”
under ledningen av Naturvårdsverket. Syftet med projektet var
att skapa en kunskapsbank för miljöövervakning och naturresursräkenskaper över länets våtmarker. Den största delen av
våtmarkerna i kommunen är orörda medan den andra, mindre
delen är påverkade av framförallt svag dikning och vattenreglering. Våtmarker är liksom sumpskogar skyddade som vattenområden enligt MB 11 kap. 13 § och 14 §. Regeringen kan förbjuda
markavvattning, men länsstyrelsen får i vissa fall ge dispens från
ett förbud om det finns särskilda skäl.
Alléinventering (1971)
I förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken beskrivs alléer som lövträd planterade i en enkel eller
dubbel rad bestående av minst fem träd längs en väg, längs det
som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap.
Träden i en allé ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
Alléer utgör ofta höga värden för kulturmiljövården, de
började planteras i Sverige på 1600-talet, men först på 1800-talet
planterades alléer i större skala. Alléer utgör även viktiga biotoper i landskapet och de äldre träden rymmer ofta livsmiljöer för
rödlistade svampar, lavar och insekter.
Biotopskyddsbestämmelserna (5§ SFS 1998:1252 och MB 7
kap. 11§) innebär förbud mot att avverka alléer. Till skadliga
arbetsföretag i alléer räknas grävning, schaktning eller markbearbetning då trädens rötter riskerar att skadas. Transporter
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genom alléer ska ske på ett sådant sätt att trädens grenverk och
stammar inte skadas.
Särskilt skyddsvärda träd
Under åren 2005-2006 genomförde länsstyrelsen, tillsammans
med Skogsstyrelsen Gröna jobb, en inventering av särskilt
skyddsvärda träd i länet. Med särskilt skyddsvärda träd menas
i detta sammanhang träd med stora biologiska och kulturhistoriska värden som till exempel jätteträd, mycket gamla träd och
grova hålträd.
Med exploatering och en ökad igenväxning av landskapet
hotas de värdefulla träden och därmed riskerar även många och
sällsynta arter att försvinna. Cirka 1500 olika arter av svampar,
lavar, och insekter beskrivs i inventeringen till exempel vara
beroende av gamla ekar.
Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om var
skyddsvärda träd förekommer, deras status gällande natur- och
kulturvärden, eventuella hot, samt behov av skötsel eller andra
bevarandeåtgärder. Alla skötselinsatser planeras i samråd med
aktuell markägare.
I Strängnäs kommun uppträder i huvudsak grova och gamla
träd i anslutning till de större gårdarna utmed Mälaren, samt
i omgivningarna kring Strängnäs och Mariefred. Gripsholms
Hjorthage utanför Mariefred är det område i länet där flest träd
registrerats, totalt finns i området (naturreservatet) 885 jätteträd/grova hålträd.
I den södra delen av kommunen breder ett barrskogsområde ut sig med en generellt sett låg andel skyddsvärda lövträd.
På vissa platser förekommer dock ansamlingar av jätteekar, till
exempel i Åkers kronopark vilket vittnar om ett tidigare brukat
landskap (Länsstyrelsen, 2008).
Jätteträdsinventering
Jätteträd är lövträd med över en meter i diameter i brösthöjd.
Gamla, storvuxna träd med grov bark utgör livsmiljöer åt många
arter. I gammal ekbark skapas biotoper där tusentals insekter,
samt olika lavar och mossor kan föröka sig respektive växa.
Hackspettar gör hål i träden i jakt på mat och skapar då bohål åt
sparvugglor, pärlugglor, mård och andra djur. Uppgifter tyder på
att kanske så mycket som en fjärdedel av våra ca 4000 rödlistade
arter på ett eller annat sätt är beroende av gamla grova lövträd
(Skogsstyrelsen, 2007). Ekar blir ofta flera hundra år gamla om
de får stå fritt. Träden är mycket känsliga för konkurrens från
närstående träd och dör med tiden om de drabbas av igenväxning.
Redan 1998 uppmanade länsstyrelsen markägare att rapportera in grova ekar med över 6 meter i omkrets, vilket från och
med 2000 utökades till att gälla alla trädslag då inventeringen av
jätteträd påbörjades. Det visade sig att allmänheten både hade
intresse och kunskap om länets jätteträd och gärna delade med
sig av dessa uppgifter (Naturvårdsverket, 2004). I Strängnäs
kommun finns enligt länsstyrelsens rapport 1932 jätteträd.
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3.6 Balanseringsmetoden och
grönytefaktorn
Balanseringsmetoden
Balanseringsmetoden innebär kortfattat att byggherren eller
exploatören ska kompensera eventuell negativ effekt på natur
och/eller landskap vid en etablering. Kompensationsåtgärderna
ska helst ske i sitt funktionella sammanhang, det vill säga inom
närområdet och under samma tidsperiod. Balanseringsmetoden
kallas även för substitutionsprincipen eller kompensationsmetoden. Metoden har redan använts i Tyskland i över 25 år och
har introducerats i andra europeiska länder under det senaste
decenniet.
Vid ett ingrepp i natur och/eller landskap gäller naturligtvis
att negativ påverkan ska begränsas så mycket som möjligt. En
behovsbedömning och/eller miljökonsekvensbeskrivning är ett
gott verktyg för denna bedömning. I planerings- och exploateringsfasen bör nedanstående steg följas:
1. Undvikande. I första hand ska negativ påverkan undvikas
så långt som möjligt.
2. Minimering. Negativ påverkan som inte kan undvikas ska
minimeras så långt som möjligt.
3. Utjämning. Negativ påverkan som inte kan undvikas eller
minimeras ska utjämnas i sitt funktionella sammanhang
(genom till exempel plantering av träd och buskar eller
genom anläggande av promenad- och cykelvägar).
4. Ersättning. Negativ påverkan som inte kan undvikas, minimeras eller utjämnas i sitt funktionella sammanhang får
ersättas på annat sätt (till exempel inom ett annat område).
Detta alternativ ska endast väljas i undantagsfall.
Balanseringsprocesser bör ske i samband med detaljplanering
eller i samband med bygglovsansökan. På översiktsplanenivå
handlar det huvudsakligen om att ge vägledning angående hur
negativ påverkan kan undvikas eller minimeras.

Grönytefaktormetoden
Grönytefaktormetoden kan användas som ett komplement till
balanseringsmetoden. Vid nyexploatering eller komplettering i
tätortsområden kan grönytefaktormetoden säkra en lägsta grön
nivå. Metoden är till hjälp vid bedömning av ett områdes kvalitéer, framförallt dess tekniska funktioner och ekologiska värden,
men även för boendemiljö och sociala värden.
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Mer information om tillämpningen
av balanserings- och grönytefaktormetoden finns i dokumentet
”Balanseringsprincipen tillämpad i
fysisk samhällsplanering” från 2002.
Dokumentet är resultatet av ett
samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadskontoren i Helsingborg,
Lund och Malmö.
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4 Målformulering
Mål 1 – Visionen om det kompletta
samhället – den tydliga grönstrukturen
I mars 2006 antog kommunstyrelsen en vision för Strängnäs
kommun 2020. I framtidsvisionen framgår bland annat att kommunen ska erbjuda ett attraktivt boende och ett mångfacetterat
kultur- och friluftsliv som delar i en god livskvalitet. Grönplanen
kan ses som ett bidragande verktyg i arbetet med att nå visionen.
Hur grönstrukturen gestaltas i kommunens tätorter och mindre samhällen är av stor betydelse. Om deras attraktionsvärden
ska öka måste friytorna skyddas och vidareutvecklas med ett
varierat utbud av funktioner och karaktärer.
Gröna element ska ses som en viktig del i stadsbyggnadsarkitekturen. Buskar eller träd och andra gestaltande element,
som till exempel markbeläggning och pergolor, kan förtydliga
gaturum och utgöra gränser/övergångar mellan en fastighet och
offentlig mark.
En annan viktig gestaltningsprincip som ska ingå i den fortsatta tätortsutvecklingen är att tydligt och på ett medvetet sätt
gestalta mötet mellan bostads- och industriområden och landsbygden. Med en kompakt stadsbebyggelse begränsas påverkan
på omgivande landskap och med avskärmande vegetation och
strukturerande landskapsarkitektur kan vackra och spännande
övergångar skapas.

Strängnäs har en profil som
de gula rosornas stad

Mål 2 – Grönområden ska bidra till
kommunens hållbara utveckling

Kommunens översiktsplan har en avgörande betydelse för hur
kommunen lyckas planera för en hållbar samhällsutveckling
med begränsad miljöpåverkan. Som utgångspunkt i detta arbete
finns de 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av regeringen. Enligt miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska städer,
tätorter och annan bebyggd miljö utgöra goda och hälsosamma
livsmiljöer, samt medverka till en god regional och global miljö.
Den kommunala fysiska planeringen är ett viktigt styrmedel
i arbetet med att uppnå god bebyggd miljö. Byggnader och anläggningar, såsom parker, ska lokaliseras och utformas så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas. Naturområden är viktiga för människors hälsa och för
arbetet med biologisk mångfald. Kommunens områdesspecifika
grönplaner, med underlag för hur dessa frågor ska hanteras i
den fysiska planeringen och samhällsbyggandet, är viktiga för
tillvaratagandet av grön- och vattenområden i och i närheten av
kommunens tätorter och mindre samhällen.
I kommunens målsättning ingår satsningar på tekniska
miljölösningar som till exempel LOD (lokalt omhändertagande
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av dagvatten), öppna dagvattenlösningar, takvegetation, dränerande beläggningar och infiltrationsstråk.
En dagvattenpolicy antogs av Strängnäs kommuns tekniska
nämnd 2007. Policyn kan beskrivas som en strategi för hur
kommunens dagvatten ska hanteras på ett hållbart sätt i både
befintliga och nya miljöer.
Vid ombyggnationer och vid gestaltning av grönområden ska
mer fokus riktas på att utveckla även andra tekniska lösningar
för till exempel stoftbindning, bullerdämpning och klimatförbättring.

Mål 3 – Främja den biologiska
mångfalden
I Översiktsplan 2014 för Strängnäs kommun tas en tydlig ställning till naturvärdena inom kommunen:
”Bevarande av flora och fauna är av högsta betydelse för
att nuvarande och kommande generationer även i framtiden ska kunna ta del av en mångsidighet vad gäller växter
och djur. Som myndighet är kommunen skyldig att verka
för alla arters fortlevnad. Det är därför viktigt att under
tidiga skeden av olika projekt där mark- och vattenanvändning kan komma att ändras, undersöka om stor biologisk
mångfald och/eller hotade arter finns och i så fall hur dessa
eventuellt skulle kunna påverkas.”
Naturområdet Hedlandet

Utvidgningen av kommunens tätorter gör att det kommer vara
alltmer betydelsefullt att medvetet upprätthålla kontakter mellan
biotoper. Infrastrukturprojekt är ett exempel på intrång i landskapet som vanligtvis skapar barriärer mellan olika områden. I
samband med infrastrukturprojekt ska möjligheterna att skapa
förbindelser mellan olika biotoper (stepping stones-principen)
beaktas. Gröna broar, så kallade ekodukter, är bra exempel på
hur man kan minska barriäreffekten. På projektnivå ska ett viktigt mål vara att naturvård och stadsbyggnadsutveckling tydligt
sammanförs.

Mål 4 – En god tillgänglighet
och nåbarhet till urbana friytor i
Strängnäs kommun
Då kommunens tätorter växer, blir de tätortsnära grönområdena
och deras tillgänglighet allt viktigare. Begreppen tillgänglighet
och användning är viktiga nyckelord när det gäller grönområden. Tillgängligheten till och användningen av grönområden ska
säkras respektive utvecklas genom att bland annat skydda och
förbättra befintliga grönstråk. Det ska vara enkelt för fotgängare
och cyklister att ta sig till grönområden och röra sig mellan dem.
Tillgänglighet handlar också om att möjliggöra för personer
med fysiska funktionsnedsättningar att på samma villkor som
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andra kunna ta sig till och runt inom de urbana friytorna. Inom
själva grönområdena kan dock undantag från regler om tillgänglighet behöva göras, där markens och naturens beskaffenhet
försvårar eller där värden som till exempel ej påverkad natur
motiverar stor försiktighet.
Senaste forskning har visat att närheten till rekreationsområden är avgörande för användningens intensitet. Enligt Boverket
är den bostadsnära naturen en viktig resurs för stadens invånare
(Boverket, 2007). Tillgängligheten till rekreationsområden av
god kvalitet ska därmed vara hög för alla boende i Strängnäs
kommun. Avståndet mellan bostaden i tätorten och närmaste
gröning bör inte överstiga 300 meter och till närmaste granskapspark bör avståndet inte vara mer än 1000 meter.

Mål 5 – Bra kvalitet och hög kvantitet
av urbana friytor i Strängnäs kommun
Hållbar samhällsplanering är idag förknippat med kompakta
strukturer och hög densitet, det vill säga att bygga städer inåt
genom att till exempel återanvända tidigare bebyggd mark och
gamla byggnader. I en kompakt urban form är tanken att människor lättare, och inom kortare avstånd, ska kunna nå varandra
och olika funktioner som är viktiga i det dagliga livet.
I översiktsplanen för Strängnäs kommun är man medveten
om att vissa kompletteringar i kommunens tätorter och mindre
samhällen kan leda till nackdelar för befintliga grönområden
som naggas i kanten.
De områdespecifika grönplanerna ska peka ut de befintliga
grönområden som ska bevaras, samt de disponibla områden
som ska sparas för att grönstrukturen ska kunna utvecklas och
förbättras. Samtidigt bör grönplanerna presentera vilka friytor
som står till förfogande vid kompletterande exploatering inom
kommunens tätorter och mindre samhällen. För att underlätta
detta arbete och för att kunna säkerställa en tillräcklig försörjning av rekreationsområden måste kommuninvånarnas behov
av friytor analyseras. Det har i andra kommuner visat sig vara
lämpligt för dem som bor i tätorter att ha nära till friytor om
minst 8 till 15 kvadratmeter för rekreativa aktiviteter.
En tillräcklig mängd friytor betyder dock inte att invånarnas
behov tillgodoses. När Strängnäs kommun satsar på kompletterande bebyggelseprojekt i befintliga strukturer behövs samtidigt
satsningar på rekreationsområdenas kvalitet. Förutom en inventering av mängden friytor behövs kvalitetsbedömningar. På
projektnivå ska alla friytor bedömas efter deras användbarhet,
form och gestaltning och varje tätortsnära rekreationsområde
ska bedömas efter dess kvalitet, tillgänglighet och efter behovet
av respektive område.
Redan nu kan fastställas att det finns behov av att förbättra
vissa grönytor, samt att vissa ytor saknar variation och är fattiga
på växtmaterial.
För att få en bra bild av hur de enskilda grönområdenas till-
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stånd verkligen är, ska en systematisk bedömning genomföras de
närmaste åren. Ett effektivt bedömningsverktyg ska arbetas fram
av park- & gatuenheten i samarbete med plansektionen. I detta
betygsättningssystem är det ett flertal kvalitéer som ska ligga till
grund för varje bedömning.
Friytornas utformning, samt tillgängligheten är avgörande
för deras användbarhet. Möbleringens design, växtmaterialet,
skötseln och möjligheterna till social interaktion kan ingå som
bedömningsgrunder för upplevelsens kvalité. Negativ påverkan
utifrån eller negativ påverkan från själva grönområdet bör också
ingå i bedömningssystemet.
I det fall ett naturområde bedöms lämpligt att avvara till
förmån för ny bebyggelse ska avverkning av skogen ske etappvis och väl planerat. En bedömning görs från fall till fall och
beskrivs närmare i detaljplanens genomförandebeskrivning.
Hänsyn ska tas till:
Infiltrationsmöjligheter - Vid avverkning påverkas yt- och
dagvattnets möjlighet till infiltration och riskerar att ge effekter
på omgivningen.
Estetik och trygghet - Ett avverkat naturområde riskerar att
bli ett mindre trevligt inslag i stadsmiljön och kan upplevas som
otryggt, innan den tänkta byggnationen kommit på plats.

Mål 6 – Balanserings- och
grönytefaktormetoden ska införas
i planeringsprocessen
För att kunna främja en hållbar utveckling i Strängnäs kommun
ska balanseringsmetoden införas vid exploatering inom ekologiskt känsliga områden. Kommunen ska i ett tidigt skede kunna
vägleda exploatörer så att negativ miljöpåverkan undviks eller
minimeras. Med hjälp av kompensationsåtgärderna (utjämning
eller ersättning) ska kommunen kunna erbjuda bra förutsättningar för exploatering och samtidigt uppfylla miljöskyddskraven.
När ”betydande påverkan” (PBL 5 kap 18§) och ”betydande
olägenheter för omgivningen” (PBL 3 kap 2§) kan tänkas uppstå
kan vara svårt att avgöra. Men med balanseringsmetoden har
kommunen goda möjligheter att styra de åtgärder som bekostas
inom ramen för aktuell exploatering. Som förberedelse för kommande exploateringar ska kompensationsområden, som står till
förfogande för framtida kompensationsåtgärder, pekas ut. Dessa
områden ska ingå i en utjämningspool som bokförs på ett såkallat ekokonto. Vid planering inom tätorternas känsliga områden
bör grönytefaktormetoden användas. Grönytefaktormetoden
ska fungera som ett tillägg till balanseringsmetoden. Kvalitetsbedömning av friytor och grönytefaktormetoden hjälper till att
upprätthålla grönstrukturens kvalitet vid komplettering inom
kommunens tätorter.
Balanseringsmetoden bör användas i kommunens fysiska
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planering för att minimera negativ påverkan på miljön och
landskapsbilden. Resultatet efter en genomgång av metoden kan
redovisas i de planbeskrivningar som tas fram i samband med
upprätande av detaljplaner under rubriken konsekvenser av
planens genomförande.
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MB

Miljöbalken - lagstiftning (1998:808) som
utfärdades i juni 1998 och som trädde i
kraft 1 januari 1999.

PBL

Plan- och bygglagen reglerar planläggning
av mark och vatten samt byggande.

NRL

Naturresurslagen handlar om hushållning
med naturresurser. Lagen har upphävts
och ersatts av miljöbalken som trädde i
kraft 1 januari 1999.

Länsstyrelse

Länsstyrelsen är den högsta, civila förvaltningsmyndighet i varje län.

ÖP

Översiktsplanen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas samt om hur den bebyggda
miljön ska utvecklas och bevaras.

FÖP

Fördjupning av översiktsplan

Grönplan

Ett samlat dokument i vilket inventering,
analys, mål och vision för strukturen av
kommunens friytor presenteras.

Detaljplan

Plan genom vilken samhället, efter
prövning av vad som är lämpligt, styr hur
mark får användas och vilka byggnader
eller anläggningar som får finnas.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning, bedömning
av vilka effekter ett visst beslut kan få för
miljön.

Skogsstyrelsen

Myndighet som verkar för att skogsnäringen utvecklas och omsätts i praktisk
handling enligt den skogspolitik som är
beslutad av riksdagen och regeringen.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.

Grönplan del A Strängnäs kommun

Grönområde

Reserverat område i form av park- och
naturmark inom och i närheten av städer
och tätorter, främst avsett för rekreation
och friluftsliv.

(Urbana) friytor

Inkluderar grönområden men också
all annan obebyggd mark som står för
rekreation inom tätorter.

Stadsklimat

Klimatförhållanden som är typiska för en
stad.

Tillgänglighet

För en bestämd person beror dessa
möjligheter exempelvis på hennes fysiska
rörlighet och den geografiska närheten till
det eftersökta. Faktorer som öppettider
och tillträdesregler kan också inverka.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Lynch, Kevin,
(1918-84)

Amerikansk arkitekt och stadsplanerare,
professor vid Massachusetts Institute of
Technology (MIT) 1948-78. Lynch fick
internationell betydelse med sin bok The
Image of the City (1960), där han efter
studier av tre amerikanska städer beskrev
hur en stads bebyggelse upplevs i termer
av stråk, barriärer, distrikt, knutpunkter
och landmärken.
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Källhänvisning bilder
BERGFELD, Urmas:
Engelska parken i Åkers Styckebruk (s.15).
BÖHME, Lars:
Kyrkeberget med domkyrkan (s.11); Kommunhuset (s.12);
Strandpromenad Västerviken (s. 15); Ugglans Park (s.16); Privat
trädgård (s.17); Tempelberget Nabben och Grannskapspark
Mälerlunden (s.18); Stråk i Ugglans Park och Trädraden
vid Multeum (s. 19); Landmärke Domkyrkan, Knutpunkt i
Ugglands Park och Distrikt vid kyrkeberget (s.20); Blommande
äppleträd (s.21); Genomsläppliga beläggningar (s.22); Tynäs
naturreservat (s.24); Gripsholms hjorthagen (s.25); Strandlinjen
Hedlandet (s.26); Ädellövskogen Kasgarn (s.28); Naturområdet
Hedlandet (s.34).
PIHLGREN, Paula:
Blivande stadspark Drottning Kristinas trädgårder (s.18).
ROJEK, Mikael:
Grönplanens uppbyggnad (s.13).
STRÄNGNÄS KOMMUN:
Mariefred och Gripsholm Slott (s.11); Åkers Styckebruk (s.12).
SÖDERHOLM, Cecilia:
Idrottsplats Långberget (s.16); Gula rosor (s.33); Grönt stråk
(s.35).
WASSERWIRTSCHAFTSAMT ASCHAFFENBURG.
Wasserhaushalt eines Baumes. (elektronisk), Tillgänglig: http://
www.wwa-wue.bayern.de/jugend/infomaterial/baum.htm 200705-06:
Trädens funktioner (Ändrat av Lars Böhme) (s.23).
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