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SAMMANFATTNING 

Det här examensarbetet gjordes i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland. Uppdraget bestod 

av att ge en bättre bild av hur grönområden förändrats inom Västerås tätort över tid. Syftet 

och målet med den här studien var att mäta och analysera hur mycket grönområden som 

försvunnit från Västerås tätort under de senaste 100 åren samt att göra en kunskapsöversikt 

kring varför grönområden är viktiga för såväl människan som den biologiska mångfalden.  

För att besvara frågeställningarna samt uppnå syftet och målet med arbetet användes en 

kombination av litteraturstudie, kartografisk analys samt tidsserieanalys. Datorprogrammet 

ArcGIS användes för att utföra mätningarna av grönområden, ArcGIS är ett geografiskt 

informationssystem.   

I den kartografiska analysen och tidsserieanalysen gjordes mätningar och analyser av 

Häradskartan från 1911, Ekonomiska kartan från 1950 och Fastighetskartan från 2011. 

Mätningarna visar att Västerås tätort har ökat med 46,3 km2 på 100 år. Nya stadsdelar har 

tillkommit och expanderat vilket har inneburit att ca 60 % av tätortens tidigare grönområden 

försvunnit. De grönområden som finns kvar inom tätort har förändrats i karaktär och har 

sannolikt idag en helt annan markanvändning än för 100 år sedan. Idag står Västerås, som 

många andra städer inför en utmaning att öka och integrera grönområden med staden och 

annan infrastruktur.      

Resultaten från litteraturstudien stämmer väl överens med den kartografiska analysen och 

visar att städers ökade utbredning och förtätning sedan 1800-talets slut och 1900-talets 

början, i och med urbaniseringsprocessen, har gett upphov till att grönområden som 

trädgårdar, ängs- och hagmarker, våtmark samt skogs- och jordbruksmark trängts undan för 

att göra plats åt bostäder och annan bebyggelse. När grönområden minskar försvinner och 

försvagas en del av den biologiska mångfalden, för människan försvinner viktiga 

rekreationsområden samt den koppling till naturen som bostadsnära grönområden skänker. 

Grönområden spelar en viktig roll för såväl människan som för den biologiska mångfalden 

och klimatet. För djur och växter skänker grönområden habitat och skydd samt hjälper till att 

stärka den biologiska mångfalden. För människan bidrar grönområden till en ökad 

koncentrationsnivå, ökat välbefinnande och mindre stress. Grönområdens 

ekosystemtjänster, gratis tjänster från naturen, bidrar till temperatursänkningar, renare luft 

och minskad vattenavrinning. 

Sammantaget visar den kartografiska studien, tidsserieanalysen och litteraturstudien att i 

takt med att städer växer sker det på bekostnad av grönområden inom och utanför tätorter. 

Utbredning och förtätning av städer har en direkt effekt på djur och växter, då habitat 

förstörs och fragmenteras. Den här utvecklingen kan även ha en indirekt påverkan på 

människor. De positiva effekter som studier har visat att grönområden har på människor kan 

antas försvinna i takt med att grönområdena försvinner.  

Nyckelord: Urban miljö, förtätning, människa, biologisk mångfald och ekosystemtjänst 

  



ABSTRACT 

This thesis was done after a request from the county’s administrative board of Västmanland 

to provide the board with a better understanding of how green areas have changed within 

Västerås municipality over time.  

The purpose and goal of this study was thus to measure and analyze how much of the green 

areas within Västerås municipality that have disappeared during the past one hundred years 

as well as to provide a review of previous studies regarding the importance of green areas for 

humans as well as the biological diversity.  

In order to answer these questions I have in this study used a combination of a literature 

study, cartographic analysis as well as a time series analysis. The computer software used to 

do the measurements of the green areas was ArcGIS which is a geographical information 

system.   

In the cartographic and times series anlaysis measurements and analysis was made of the 

district map of 1911, the economic map of 1950 and the property map of 2011. The 

measurements show that the municipality has grown with 46,3 km2 over the last one hundred 

years. New neighborhoods’ have emerged and the municipality has expanded. This has 

resulted in a loss of approximately 60 % of the municipality’s previously green areas. The 

green areas that are left have changed their character and have today another use than they 

had a hundred years ago. Västerås today stands in front of a challenge to increase and 

integrate green areas with the city and its infrastructure.  

The results from the literature study is in line with the cartographic analysis and they show 

that the expansion and densification of the cities since the late nineteenth century and the 

beginning of the twentieth century during the urbanization process has had the consequence 

that green areas such as gardens, meadows, pastures, wetland, forests and farmland have 

been superseded by houses and other buildings.  

The literature study further shows that green areas play an important role for humans as well 

as for the biological diversity and the climate. It can provide wildlife and plants with habitats 

and protection and help strengthen the biological diversity. For humans it can provide 

positive health effects, both physical as well as psychological. Green areas also contribute to 

temperature reduction, cleaner air and decreased water runoff.  

 

Keywords: Urban environment, densification, human, biodiversity and ecosystem services  

 

 

 

  



FÖRORD 

Arbetet avser ett examensarbete inom programmet för Miljövetenskap på Mälardalens 

högskola. Examensarbetet omfattar 15 hp på avancerad nivå inom kandidatprogrammet för 

Miljövetenskap med inriktning miljö, hälsa och arbete.  

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland med målet att se 

över hur grönområden förändrats i Västerås genom tiderna 

Tack till alla inblandade som hjälpt till att göra detta arbete möjligt. Speciellt tack till min 

examinator Patrik Klintenberg samt mina handledare Lena Strömvall och Nicklas Ekebom. 

Tack även till familj som visat stort stöd under arbetets gång 
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- Mahatma Gandhi (1869-1948) 
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DEFINITION AV BEGREPP  

Den definition av tätort som används i den här uppsatsen är densamma som den som ges av 

Nationalencyklopedin vilka definierar tätort som ”…en för de nordiska länderna gemensam 

befolkningsstatistisk benämning på tättbebyggt område med minst 200 inv. och högst 200 m mellan 

husen” (Nationalencyklopedin, 2013b). 

Grönområde är ett vitt begrepp med många betydelser. I det här arbetet avser grönområden 

alla icke hårdgjorda ytor inom dagens tätort vilket bland annat omfattar ytor som gräsmattor, 

ängs- och hagmarker, våtmark, skog, åker, kalhygge, trädgård och park. För att särskilja olika 

typer av grönområden från varandra har jag i det här arbetet valt att dela upp dem i fyra 

kategorier; åker, skogsmark, våtmark och andra grönområden. Med andra grönområden 

avses här hagmark, golfbanor, kyrkogårdar, kalhyggen, ängar, trädgårdar och parker  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Svenska städer har historiskt sätt varit små och endast en liten del av befolkningen har varit 

bosatta i städerna. Av denna anledning var grönområdena aldrig långt ifrån städerna, och det 

fanns heller inget behov av gröna ytor i form av parker då många av städernas hus hade 

trädgårdar. I och med industrialismens stora frammarsch och urbaniseringsprocessen under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde en stor inflyttning till städerna från 

landsbygden. Den stora inflyttningen betydde att trädgårdar och andra gröna utrymmen nu 

fick ge plats åt nya hus (Nolin, 1999).  

Sveriges städer har stadigt växt under de senaste 100 åren. I början av 1900-talet bodde 

1 410 000 människor i städer vilket motsvarade 28,2 % av landets befolkning (Statistiska 

centralbyrån [scb], 2013a). Idag bor 85 % av befolkningen i tätorter runt om i landet som i 

siffror motsvarar 8 016 000 människor (Scb, 2011). På grund av den höga inflytten till 

städerna i Sverige kom dessa att kraftigt expandera och på många håll bilda stora tätorter 

(Nolin, 1999).  

När städer expanderar är det den omkringliggande naturen och landsbygden som tas i 

anspråk. Grönområden som tidigare låg utanför staden försvinner för att göra plats för ny 

bebyggelse. Det finns dock fortfarande grönområden kvar mellan den nya bebyggelsen, ofta 

är det kvarvarande fragment av den natur som en gång fanns där som gör sig synlig men i 

takt med förtätningen av städerna kommer även dessa grönområden att försvinna med tiden. 

Under mitten av 1900-talet var det vanligt att man i stadsplaneringen lämnade kvar 

grönområden som man planerade att utnyttja när staden växte och det här synsättet lever 

tills viss del kvar i dagens samhälle även om man planerar bättre för grönområden nu än vad 

man gjorde tidigare (Almstedt Johansson, Ebenhard & De Jong, 2011). 

Den gröna vågen kom till Sverige under 1970-talet vilket var en omfattande miljörörelse i 

världen som även kan ses som en protest mot den ökade kemikalieanvändningen och den 

urbanisering och förtätning av städerna som skedde under denna period. Det ledde till att 

många människor flyttade tillbaka ut på landsbygden för att leva ett mer naturnära och 

miljövänligt liv, där många valde att bland annat odla ekologisk mat och föda upp egna djur. 

(Nationalencyklopedin, 2013a) Trots denna trend ser man att befolkningen i städerna 

fortsatte att öka. Den stora expansionen av tätorterna under 60- och 70-talet klingade av 

under 80-talet och istället skedde det en förtätning av städerna (Naturvårdsverket, 2011). En 

ökning av friytor, ytor utan någon speciell funktion, skedde till följd av avståndskrav mellan 

vägar, parkeringar och bebyggelse. Dessa ytor bildade stora mellanrum som inte fyllde någon 

funktion och hade ofta väldigt låg kvalitet vad gäller biologisk mångfald och 
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rekreationsvärde. Ett exempel på ett sådant mellanrum är de långa stråken av gräsbevuxen 

yta mellan väg och bebyggelse. Då dessa gröna stråk inte är av något speciellt värde 

planerades de att användas vid framtida förtätning och utbyggnad av städer och 

bostadsområden. (Västerås stad, 2004)  

Idag finns det en annan förståelse för vilka fördelar som grönområden kan ha för människan, 

den biologiska mångfalden och för det lokala klimatet. I takt med att grönområden försvinner 

på grund av städernas expansion och förtätning så planerar man även för att integrera 

grönområden med annan struktur. För att bygga hållbara städer vill man i högre grad dra 

nytta av de positiva effekter som grönområden kan ge till städerna.  

1.2 Syfte & Mål 

Syftet med examensarbetet är att för Länsstyrelsen i Västmanland göra en översikt och 

kunskapssammanställning kring hur grönområdena i Västerås tätort förändrats och 

utvecklas under de senaste 100 åren. Utöver detta syftar även examensarbetet till att skapa 

en bild av hur stadens grönområden påverkar människor och vilka rekreationsvärden som 

finns samt hur den biologiska mångfalden i grönområden påverkas när förändringar sker i 

deras levnadsmiljö.  

Målen med arbetet är att:  

 Mäta och beskriva hur de gröna områdena har förändrats i tätorten under de senaste 

100 åren 

 Förstå och beskriva hur grönområden påverkar människan 

 Förstå och beskriva hur förändringar i grönområdena påverkar djur- och växtliv  

1.3 Problemformulering  

 Vad har hänt med de gröna områdena i Västerås tätort under de senaste 100 åren, hur 

de tidigare har sett ut och hur ser de ut i dag? 

 Vad gör man idag för att utveckla de gröna områdena i tätorten, och hur planerar man 

för grönområden i framtiden? 

 Varför är grönområden viktiga för människan?  

 Vilka funktioner fyller grönområden och vad händer med den biologiska mångfalden 

när grönområden försvinner?   

1.4 Avgränsning 

Pågrund av arbetets tidsbegränsning kunde en analys av länets alla tätorter inte göras, då det 

skulle bli allt för omfattande. Avgränsningen gjordes därför till en analys av Västerås tätort, 
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bland annat för att Västerås är länets största stad och av länets alla tätorter hyser Västerås 

flest invånare. Pågrund av detta är det intressant att studera i vilken omfattning 

grönområden har försvunnit och förändrats när staden växt sig större, då tätorten med hög 

sannolikhet tagit mer grönområden i anspråk än länets andra tätorter.     

I litteraturstudien, återigen på grund av tidsbegränsning, kommer delen om den biologiska 

mångfalden avgränsas till hur djur och växter generellt sätt påverkas av en ökad 

urbanisering. Arbetet kommer med anledning av ovanstående inte att ta upp 

artinventeringar som gjorts i Västerås eller någon annan kartläggning av hur arter försvunnit 

eller tillkommit i Västerås tätort.    

Det har funnits svårigheter med att hitta litteratur som förklarar hur Västerås utvecklats efter 

1960. Vid personlig korrenspondens med avdelningen Utredning och Statistik på Västerås 

kommun (2013-05-29) gavs förklaringen att mycket lite av Västerås stadsutveckling efter 

1960 är dokumenterad. Det finns dokument som används internt inom myndigheten, men 

för allmänheten finns mycket lite litteratur att tillgå. Pågrund av detta kommer 

litteraturstudien att mer utförligt förklara Västerås stads-, och befolkningsutveckling mellan 

åren 1890-1960. Tiden efter 1960 kommer att begränsas till hur befolkningsutvecklingen i 

tätorten sett ut fram till idag.   

Den kartografiska analysen och tidsserieanalysen kommer att ta upp hur mycket 

grönområden som försvunnit från tätorten och kommer pågrund av tidsbrist inte analysera 

vilken markanvändning grönområdena som finns inom tätorten har idag.  

2 METOD 

I det här arbetet har jag använt mig av en kombination av litteraturstudie, kartografisk analys 

samt tidsserieanalys i syfte av att studera grönområdenas utveckling över tid samt skapa en 

förståelse för hur förändringarna påverkar människa, djur- och växtliv.    

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är lämplig för att få en bakgrund och djupare förståelse av studieobjektet 

samt även för att skapa sig en bild av hur tidigare forskning inom området har sett ut. I det 

här arbetet har litteraturstudien fokuserat på att dels undersöka vilken tidigare forskning 

som har gjorts med fokus på grönområden i stad och tätort samt även för att skapa en bild av 

vad som menas med ett grönområde, hur grönområden fungerar som rekreation för 

människor, hur det fungerar som ett habitat åt många arter samt vad som händer med växt- 

och djurliv när grönområden försvinner.    
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2.1.1 Insamling av data och bearbetning av insamlat material  

För att samla in litteratur för arbetet har artiklar och myndighetsrapporter används som 

underlag samt sökningar på de relevanta referenser som artiklarna och rapporterna innehöll 

för att få fram mer material.  

För att söka efter hela titlar på forskningsartiklar användes databaserna Google scholar, 

DiVA och Web of science, vid rapporter från myndigheter och kommuner användes deras 

egna hemsidor.  

Utöver detta har även annan vetenskaplig litteratur använts som har hittats via sökningar på 

högskolans bibliotek, efter rekommendationer från sakkunniga samt kurslitteratur. För att få 

fram relevant litteratur på databaser användes sökord som stad, hållbar, tätort, grönstruktur, 

grönområde, urban och rekreation.  

För att välja ut den litteratur som var relevant för det här arbetet användes många 

myndighetsrapporters referenser för att ta fram den tidigare forskning som var av vikt för 

studien. Litteraturen som valdes var gjorda av myndigheter eller forskare på stora universitet 

och kändes därför säkra att använda sig av. En del av källorna har även använts av andra 

forskare och myndigheter vilket ger ökad trovärdighet till källorna, exempelvis har en del av 

litteraturen rekommenderats av sakkunniga inom området på naturvårds-, kultur- och 

samhällsbyggnadsenheterna vid Länsstyrelsen i Västmanland. 

2.2 Kartografisk analys och tidsserieanalys 

Den kartografiska analysen och tidsserieanalysen gjordes för kvantifiera hur Västerås tätort 

och området runt tätorten sett ut tidigare och hur omkringliggande områdena har förändrats 

när tätorten växte utåt och förtätades.   

2.2.1 Objektbeskrivning   

I detta arbete har Västerås tätort studerats. Västerås stad är en gammal stad, en av Sveriges 

äldsta, och har anor från 1100-talet. Det tidigare namnet för Västerås är Västra Aros, där 

Aros är fornnordiska för åmynning (Västerås stad, 2013).  

Västerås är en stad som ligger i Västmanlands län i mellersta Sverige. Staden ligger norr om 

sjön Mälaren som, med sina öar, utgör en del av kommunen. Kommunen utgörs helt av 

slättlandskap vilket är ovanligt för Sveriges mellersta delar. Västerås har flera sandåsar som 

bildades när inlandsisen smälte och drog sig undan, ett bra exempel är Badelundaåsen 

(Länsstyrelsen Västmanland, 1985).  

Västerås är en gammal industristad och två av Europas största elektrifieringsföretag, Asea 

och Svenska metallverken verkade i staden (Västerås stad, 2013).  

 



5 

Tätorten har växt mycket under åren och idag är den ca 49,9 km2. År 2010 bodde 110 877 

människor i tätorten (Scb, 2012) och det förväntas att invånarantalet ska stiga och tätorten 

fortsätta växa (Västerås stad, 2012).  

2.2.2 Kartografisk analys 

En kartografisk analys används för att studera kartor. Analysen är en relevant metod för 

detta arbete eftersom den förändring som skett av grönområden genom åren lättast kan 

analyseras genom att studera och jämföra historiska kartor samt den moderna kartan med 

varandra. En kartläggning är kvantitativ, vilket gör det lättare att sammanställa materialet i 

tabeller. Analysmetoden är dessutom beskrivande då materialet som studeras kan beskrivas 

utifrån de jämförelser och mätningar som gjorts. Pågrund av att den kartografiska analysen 

både är kvantitativ och beskrivande gör att den ger en bred analys av materialet som 

behandlas i arbetet (Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

En beskrivning och analysering av tätorten har gjorts med hjälp av historiska kartor i ArcGIS. 

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem som bland annat används för analys av rumslig 

information. De kartor som analyserades i ArcGIS projicerades i koordinatsystemet 

Sweref99_tm. De kartor som används för analysen är; Häradskartan från 1911, Ekonomiska 

kartan från 1950 samt fastighetskartan från 2011. Kartorna har jag fått tillgång till via 

Länsstyrelsens ArcGIS-program och det blev därför naturligt att jag utgick från de kartor som 

fanns tillgängliga där. Det finns ytterligare två ekonomiska kartor som inte gick att använda 

då de inte fanns över Västmanlands län. Jag tog även kontakt men Lantmäteriet för att 

förhöra mig om det fanns ytterligare kartor som jag kunde använda men fick svaret att de 

kartor som fanns var uppdelade över områden, vilket kunde göra de svåra att analysera. 

Därför valdes häradskartan från 1911 och den ekonomiska kartan från 1950 eftersom de två 

fanns i Länsstyrelsens ArcGIS-program samt att de inte var uppdelade utan gav en hel bild 

över det område som skulle analyseras.  

För att analysera hur grönområden har försvunnit över tid delades dem upp i fyra kategorier; 

åker, skog, våtmark och andra grönområden. De olika kategorierna analyserades genom att 

mäta upp dem innanför tätortsgränserna, 1950 och 2011, på de tre olika kartorna för att se 

hur kategorierna försvunnit över tid.  

2.2.3 Tidsserieanalys  

En tidsserieanalys används för att studera en viss data eller information över tid 

(Nationalencyklopedin, 2013c). I detta arbete kommer analysmetoden att användas för att 

beskriva de mätningar som gjorts på hur grönområden försvinner när tätorten växer utåt. 

Tidsserieanalysen är precis som den kartografiska analysen både kvantitativ och beskrivande 

då de mätningar som gjorts över vilka områden som försvunnit över tid kan sammanfattas i 

tabeller samt att den beskriver vad som funnits där tidigare och hur det sett ut och ser ut 

idag. För att studera Västerås över tid analyserades Häradskartan från 1911, Ekonomiska 

kartan från 1950 och Fastighetskartan från 2011. Kartorna lades transparent över varandra så 
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att områden som tidigare fanns innanför tätortsgränsen kunde urskiljas. Det var då också 

möjligt att se vilka områden och stadsdelar som tillkommit.  

2.2.4 Analysmetod 

För att analysera hur grönområden förändrats under det senaste seklet gjordes tre stycken 

mätningar på tätortens storlek i programmet ArcGIS. Tätortsstorleken mättes för åren 1911, 

1950 och 2011. För att analysera hur mycket grönområden som försvunnit när tätorten 

expanderat gjordes två olika mätningar. Den första mätningen gjordes för att få fram vad och 

hur mycket som försvunnit mellan åren 1911 och 1950, därför mättes kategorierna åkermark, 

skog, våtmark och andra grönområden upp utanför tätortsgränsen 1911 men innanför 

tätortsgränsen 1950.  Under den första mätningen användes Häradskartan från 1911 och den 

ekonomiska kartan från 1950. Den andra mätningen gjordes för att få fram hur mycket av de 

ovan nämnda kategorierna som försvunnit mellan åren 1950 och 2011. Mätningarna gjordes 

på samma sätt som tidigare, dock utanför tätortsgränsen 1950 men innanför tätortsgränsen 

2011. Den ekonomiska kartan från 1950 och Fastighetskartan från 2011 användes för den 

andra mätningen. De två mätningarna slogs sedan ihop för att få gram förändringen över 100 

år.       

För att få fram de olika arealerna på tätorten genom åren användes polygoner i ArcGIS för att 

märka ut tätorten på de tre olika kartorna. När man karterar det område som är av intresse 

fungerar polygonerna som ytor på kartan, som innesluter de områden på kartan som 

karteras. När utformningen är klar får det område som man har märkt ut en valfri färg. Man 

kan sedan dela upp de olika utmärkningarna i kategorier och i olika färger som underlättar 

arbetet. I varje polygon kan information om det specifika området manuellt föras över, det 

kan vara information som områdets namn eller annan värdefull information. Uträkningar i 

ArcGIS kan sedan enkelt göras genom att markera de polygoner som man vill ha ut 

informationen ifrån. Informationen kunde sedan exporteras till Excel där en analys av 

mätningarna kunde göras. De polygoner som markerats i ArcGIS kunde sedan överföras på 

de tre olika kartorna för att jämföra och analysera områdena. 

2.2.5 Insamling av data och bearbetning av insamlat material  

För att analysera data från kartorna exporterades den utmätta arealen från ArcGIS in i Excel. 

I Excel kunde materialet delas upp mellan årtalen och mellan de olika kategorierna för att få 

ut den totala arealen för varje yta. Informationen lades sedan ihop i tabeller och diagram. 

Även procentuella förändringar beräknades för att få fram hur mycket areal av varje kategori 

som försvunnit mellan olika år och hur stor yta av grönområden som totalt har försvunnit 

under 100 år.      
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3 FELKÄLLOR 

Västerås stadsbild i början av 1900-talet kan till viss del vara felaktig pågrund av att 

Häradskartan från 1911 delvis är uppbyggd efter äldre kartor. Stora delar av Häradskartan 

bygger på Laga Skifteskartorna från 1800-talet (Lantmäteriet, personlig korrenspondens, 

2013-05-14). Det betyder att markanvändningen kan ha sett annorlunda ut i vissa delar av 

Västerås år 1911, än vad som visas på kartan.    

Mätningarna gjorda i arbetet är mina egna, utförda i ArcGIS. Anledningen till att jag utgår 

från mina egna mätningar är på grund av att det inte finns några tidigare mätningar som är 

av relevans för arbetet. Det som jag behövde för min undersökning var arealen på tätorten 

under de årtal jag studerade samt arealen för de olika kategorierna av grönområden. Vid 

personlig korrenspondens med Statistiska centralbyrån, Lantmäteriet och Västerås 

kommuns lantmäteri (2013-05-07) gavs svaren att sådan information inte fanns och att de 

föreslog att jag skulle utgå ifrån mina egna mätningar eftersom det är samma metod som de 

använder när de vill få ut arealen på ett objekt eller område. Därför kan det vara så att arealer 

i arbetet inte är helt exakta eller korrekta eftersom de är gjorda utifrån mina egna 

uppskattningar.     

Det har funnits svårigheter med att avgöra hur mycket grönområden som funnits kvar mellan 

bebyggelsen på Ekonomiska kartan från 1950 pågrund av att kartan till färgen är väldigt 

mörk och innehåller många olika nyanser av färgen grön. I arealen mellan 1911 års- och 1950 

års tätort finns därför inga mätningar på de grönområden som funnits kvar mellan 

bebyggelsen. Mätningar har alltså gjorts på de grönområden som funnits där tidigare och 

enligt mina mätningar försvunnit, vilket gör att resultatet visar att mer grönområden 

försvunnit än vad de egentligen gjort. Idag är dock tätorten relativt tät i de stadsdelar som 

byggdes innan och under 50-talet, vilket betyder att det idag inte finns mycket grönområden 

kvar i dessa delar av staden.  

4 RESULTAT AV LITTERATURSTUDIEN 

Litteraturstudien visar att grönområden i städer är viktiga på en mängd olika sätt då de fyller 

ett flertal olika funktioner för människan, den biologiska mångfalden samt för klimatet 

(Boverket, 2010, Hedblom & Gyllin, 2009).  

De flesta studier av grönområden är gjorda av biologer som i stor utsträckning har fokuserat 

på biologisk mångfald och inte påverkan på människor, vilket snarare berör områden som 

psykologi och hälsovetenskap. Det har gjorts studier på naturens generella påverkan på 

människan men det har varit svårare att hitta studier gjorda mer specifikt på grönområden i 

städer även om sådana finns.  

Det finns ett flertal studier som behandlar den biologiska mångfalden i städer. I det här 

arbetet har jag utgått till största delen från myndighetsrapporter vilka ofta endast gav en 
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generell bild av hur den biologiska mångfalden ser ut i städerna. På grund av 

avgränsningarna i det här arbetet har jag fått exkludera från litteraturstudien de 

artinventeringar som gjorts i Västerås vilka hade kunnat ge en bättre insikt av den biologiska 

mångfalden i staden.  

De rapporter som har använts i det här arbetet och som behandlar om grönområdenas 

påverkan på klimatet analyserar inte detta på ett djupare plan. Anledningen till detta är att 

sökningen har begränsats i syfte av att skapa en generell bild av grönområdenas 

klimatpåverkan.  

4.1 Varför grönområden är viktiga 

Grönområden är mångfunktionella, det vill säga att de har många olika funktioner samtidigt. 

De kan hysa hög biologisk mångfald samtidigt som de fungerar som lekplatser för barn samt 

även som rekreationsområden. Grönområden innehåller dessutom viktiga ekosystemtjänster 

vilket är gratis tjänster från naturen som människan kan dra nytta av. Ett exempel på detta är 

lokala temperatursänkningar som uppstår då vegetationen bidrar med skugga, avdunstar 

vatten som kyler ner den omgivande luften samt att det sker en tryckskillnad under kvällen i 

staden när betongen och asfalten är mycket varmare än grönområdena. Tryckskillnaden gör 

att det bildas vindar som sveper genom staden och bidrar med svalka. De gröna områdena 

bidrar alltså med många tjänster som är viktiga för såväl människor som växter och djur 

samt för lokalklimatet (Boverket, 2010). 

I listan nedan finns ett urval av ytterligare ekosystemtjänster som grönområden kan bidra 

med.   

 Luftrening, då växter tar upp partiklar och koldioxid 

 Bullerdämpning, eftersom vegetationen har en ljuddämpande effekt 

 De minskar vattenavrinningen från städer till vattenreningsverk, då vattnet lagras i 

marken och tas upp av växter 

 De minskar effekter vid naturkatastrofer, då de vid översvämningar kan ta upp en del 

av vattnet och vid kraftiga stormar dämpar vindkraften  

 De hyser habitat åt många djur och växter, vilket bidrar till att stärka den biologiska 

mångfalden 

 De fungerar också som gröna stråk som underlättar spridningen av djur mellan 

habitat 

 De fungerar som mötesplats för människor och har rekreationsvärden samt estetiska 

värden      

 

Sandström (2004) menar att man i flera urbanekologiska studier kommit fram till att städer 

med en hög procent av grönområden, speciellt träd, hade störst inverkan på den ekologiska 

prestandan eftersom de sänker temperaturen, kan lagra mycket koldioxid och hyser många 

arter, vilket ger en högre mångfald.  
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Grönområden har under senare år fått ökad uppmärksamhet som ett mångfunktionellt 

system för att uppnå hållbara urbana områden. Forskning har visat att det finns ett antal 

förklaringar till den ökade uppmärksamheten. Den ökade urbaniseringen och förtätningen av 

städerna har fått konsekvensen att det har blivit ett ökat avstånd mellan bebyggelsen och 

grönområdena. Det finns även en ökad förståelse för de positiva effekterna som grönområden 

har på människors hälsa och välbefinnande. Grönområden med dess biologiska mångfald har 

dessutom en kulturhistorisk koppling till städerna som invånarna kan identifiera sig med. 

Det finns även en ökad förståelse i samhället för att grönområden kan vara mångfunktionella 

och ha en mängd positiva effekter.  (Sandström, 2004) 

4.2 Varför grönområden är viktiga för människan 

Som nämnts ovan fyller grönområden en mängd olika funktioner och är av stor betydelse för 

människors välbefinnande. För människorna i städerna bidrar de främst med möjligheter för 

rekreation vilket leder till minskad stress (Hedblom & Gyllin, 2009) då de skänker tystnad 

samt lugn och ro i det hektiska stadslivet. De bjuder även in till fysiska aktiviteter hos såväl 

barn som vuxna, samt bidrar till möten och kontakter mellan människor (Boverket, 2007).  

I boken Människans natur (1998) beskriver författaren Titti Olsson olika studier som visar 

de positiva psykologiska effekterna som dessa områden har. Bland annat visar studierna att 

barns inlärningsförmåga förbättras om de får leka och vistas ute i naturen men även att 

koncentrationsnivån bland gamla och sjuka ökar om de får vistas ute i det gröna där endast 

en timme om dagen räcker för att se tydliga resultat. Olsson menar att det finns ett behov för 

oss människor att söka sig till naturen under svåra situationer i livet. Det är därför av vikt att 

det finns tillgång till områden i städer dit vi kan söka oss för att finna ro och för att ta del av 

de positiva effekter som naturen har på oss.  

Ytterligare positiva hälsoeffekter beskrivs i en forskningssammanställning från Sahlgrenska 

universitetssjukhuset där författaren Ingemar Norling (2001) menar att svenska och 

utländska studier har funnit stöd för att naturen hyser en terapeutisk rekreation och kan 

användas för att förbättra såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Studier har gjorts på 

människor med olika sjukdomssymptom för att uppfatta vilka positiva effekter som gör sig 

synliga av att vistas ute i naturen och utföra olika anpassade fritidsaktiviteter. Med aktiviteter 

avses exempelvis promenader, fiske samt trädgårds- och djurskötsel. De positiva effekterna 

varierar mellan olika grupper av människor och nedan sammanställs exempel på olika 

effekter för tre av de studerade grupperna.  

Positiva effekter av att vistas ute i naturen bland psykiskt sjuka är bland annat; 

 Långvarig minskning av stress och depression  

 Förbättrad social förmåga 

 Reduktion av psykotiska beteenden  

 Bättre sömn 

 Bättre koncentrationsförmåga 
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Positiva effekter vid fysisk ohälsa eller fysiska funktionshinder;  

 Förbättrad fysisk hälsa som bland annat ökad styrka och kondition 

 Minskning av komplikationer till följd av medicinering 

 Långsiktiga förbättringar av hälsostatus som till exempel minskning av riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdomar 

 Lättare hantering av kronisk smärta 

 Ökat välbefinnande 

 Förbättring av kognitiv funktion hos personer med hjärnskador 

 Minskad användning av mediciner 

 Bättre psykosocial hälsa 

 Minskad social isolering 

 

Positiva effekter för äldre personer; 

 Ökad rörlighet 

 Minskade symtom för kroniska och degenerativa sjukdomar 

 Bättre fysisk hälsa 

 Minskning av riskfaktorer som hjärt- och kärlsjukdom 

 Förbättrade kognitiva funktioner som minskad förvirring och förbättrat minne   

 Ökad koncentration  

 Minskat medicinberoende 

 Förbättring i socialt stöd 

 Förbättrad psykisk hälsa 

 

Den mängd av positiva effekter som individer kan få av att vistas ute i naturen är någonting 

som författaren menar att svenska vårdinrättningar borde ta bättre fasta på, framför allt då 

naturbaserade aktiviteter har setts som det främsta skyddet mot ohälsa, stress samt även 

andra riskfaktorer. Detta är någonting som även får stöd i gerontologiska undersökningar. 

(Norling, 2001) För att grönområden ska kunna bidra med dessa positiva effekter måste de 

även finnas tillgängligt för människorna nära hemmet, arbetsplatsen, skolan, sjukhus och 

dagis för att nämna några exempel (Grahn & Stigsdotter, 2003). 

Det finns många barriärer som försvårar eller förhindrar människor att nå och ta del av 

grönområden, det kan tillexempel vara vägar, järnvägar eller annan bebyggelse. Det är därför 

viktigt att planera för grönområden i stadsplaneringen och låta grönområden verka 

tillsammans med annan infrastruktur. (Boverket, 2007) Att grönområden flyter samman 

med övrig infrastruktur är viktigt eftersom många människor inte har direkt tillgång till 

grönområden som är nära hemmet eller arbetet. Det är av stort värde att dessa människor 

ska få kunna uppleva viss natur när de förflyttar sig exempelvis mellan hemmet och arbetet 
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(Västerås stad, 2004 s. 15). Dock finns det de som argumenterar för att grönområden skapar 

barriärer mellan områden, men med en smart planering och utformning kan grönområden 

istället bli en del av stadens vägar, gångar och lekplatser som binder samman stadsdelar 

(Boverket, 2007).   

4.3 Varför grönområden är viktiga för biologisk mångfald 

”Biologisk mångfald är; variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, 

inklusive bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska 

grupper i vilka de ingår: detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och inom 

ekosystem” (Sandström, 2004 s. 16) [Egen översättning].   

Sverige har i städerna eller i anslutning till städerna fler stora grönområden än om man 

jämför med andra europeiska länder. Detta beror förmodligen på att svenska städer 

urbaniserades relativt sent, i slutet på 1800-talet, vilket är mycket senare än andra 

europeiska länder. Städerna har därför inte storleksmässigt nått samma utsträckning som i 

andra länder (Almstedt-Johansson, Ebenhard & De Jong, 2011). 

När städer växer och förtätas tas omliggande grönområden och grönområden i staden ofta i 

anspråk. När detta sker, sker också en minskning av den biologiska mångfalden. Habitat 

fragmenteras eller försvinner helt när staden brer ut sig. Vid fragmentering sker en isolering 

av vissa arter som inte kan sprida sig mellan habitaten. Det försvårar för och försvagar den 

biologiska mångfalden. Ett landskap som är mycket fragmenterat hyser mindre lämpliga 

habitat för de flesta arter. Det ökar dessutom predationen då det blir lättare för rovdjuren att 

jaga på mindre områden (Sandström, 2004).  

Urbana områden kan trots all fragmentering och påverkan på habitat innehålla ett rikt växt- 

och djurliv. Den största andelen av städernas biologiska mångfald hittar man i stora 

grönområden som parker och kyrkogårdar, främst där det finns mycket gamla träd och 

särskilt ädellövträd. De gamla ädellövträden kan innehålla hundratals olika arter av svampar, 

lavar och insekter. Döende träd och död ved hyser väldigt hög biologisk mångfald, dock är 

detta något man sällan hittar i städer eftersom det tidigt plockas bort pågrund av 

säkerhetsskäl (Naturvårdsverket, 2011).   

Urbana områden har unika naturvärden, ca 817 rödlistade arter kan hittas i urbana miljöer. 

Dock är de arter som bäst överlever i städer så kallade generalister. Generalister är arter som 

inte har höga krav på sin omgivande miljö. Specialister är istället arter som man finner i 

väldigt liten omfattning i städerna, då dessa kräver specifika vegetationstyper. Vilka arter 

som finns i städerna beror också på hur många spridningsvägar som finns. Gröna korridorer 

ökar spridningen av arter och utgörs alltså av gröna stråk mellan olika habitat eller mellan 

stad och landsbygd. Gröna korridorer kan vara allt från sammanhängande trädgårdar till 

skogsstråk och alléer (Almstedt-Johansson, Ebenhard & De Jong, 2011).   
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Många grönområden runt om städer har byggts om till fritidsområden, vilket kan försvaga 

och förändra den biologiska mångfalden i det området. Exempel på sådana områden är 

golfbanor och fritidshus. När staden bebyggs utåt byggs också nya vägar och annan 

infrastruktur ut. Anläggning av ny infrastruktur har bidragit till att många områden dikats 

igen eller lagts under grus. Många våtmarker samt ängs- och hagmarker har under åren 

försvunnit och den biologiska mångfalden som hör till dessa områden har försvunnit med 

dem (Naturvårdsverket, 2011).   

Förutom att infrastrukturen har förstört värdefulla områden, fungerar den också som 

barriärer för djur och förhindrar många gånger förflyttning mellan habitat. Barriärer i form 

av järnvägar, vägar, viltstängsel och mitträcken har fragmenterat habitat, vilket på sikt kan 

reducera överlevnadsmöjligheterna, då djur får svårt att korsa vägar och annan infrastruktur 

för att ta sig in till andra habitat. Förutom att infrastrukturen utgör fysiska barriärer för 

djuren, stör de också i form av buller, vilket kan störa närliggande habitat och kan många 

gånger också skrämma djuren (Naturvårdsverket, 2011).  

För att få en ökad biologisk mångfald har man på flera ställen i landet byggt gröna broar och 

tunnlar för att uppmuntra och öka spridningen av djur mellan habitat. Dock är det inte bara 

gröna broar och tunnlar som flitigt används av djuren, ofta får vanliga gångbroar och tunnlar 

också tjänstgöra som spridningsvägar. Man har även på några ställen byggt tunnlar för 

groddjur, för att öka deras överlevnadschanser (Naturvårdsverket, 2011).     

4.4 Varför grönområden försvinner 

Den största orsaken till varför grönområden försvinner både utanför och innanför 

tätortsgränserna är på grund av att tätorterna expanderar samtidigt som de förtätas. Nya 

områden byggs både innanför och utanför staden för att ge plats åt en växande befolkning. 

Anledning till att städer förtätas är alltså dels på grund av den växande befolkningen och att 

många vill bo i städer men också på grund av att man vill ha korta avstånd mellan 

bebyggelsen för att minska långa transporter och för ett effektivt utnyttja infrastrukturen 

(Boverket, 2007). 

Kommuner exploaterar även gärna vid naturrika grönområden samt områden nära vatten 

eftersom de är attraktiva och kan locka till sig nya kommuninvånare. Vilket gör att många 

grönområden försvinner (Boverket, 2007). 

Det finns ytterligare en anledning till att grönområdena i tätorterna minskar. Sedan 1990-

talet har många kommuners ekonomi försämrats, vilket lett till en del omprioriteringar, 

bland annat en minskad skötsel av grönområden som lekplatser och bostadsnära parker. För 

att spara in pengar minskas ofta grönområden och allmänna ytor eftersom att de är dyra att 

sköta om. Dessa ytor faller lite i glömska och finns ofta inte med i kommunernas detaljplaner, 

vilket gör att de inte säkras för framtiden. Privata byggföretag köper ofta upp sådana marker 

och exploaterar dem så mycket som möjligt och lämnar lite plats för trädgårdar, parker och 

lekplatser. Den allmänna planeringen ligger trots allt i kommunernas ansvar. Det är därför 
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vanligt att städer och tätorter får nytillbyggda stadsdelar med lite ytor för det hälsofrämjande 

gröna (Boverket, 2007).     

4.5 Hur tätorten Västerås utvecklats 

År 1890 bodde 8 100 personer i Västerås. Staden började under denna tid utvecklas till en 

industristad. Jobbmöjligheterna ökade och invånarantalet steg i takt med att industrin gick 

bra. Inflyttningen till staden innebar en bostadsbrist och industrierna började uppföra 

arbetarbostäder runt omkring fabrikerna och verkstäderna. Det var inte bara 

industriföretagen som byggde bostäder, utan det skedde också på andra håll av bland annat 

byggnadsföreningar och privatpersoner (Länsstyrelsen, 2004 ss. 14-18).   

När invånarna i Västerås ökade, ökade även behovet av samhälleliga instutitioner som 

sjukhus, skolor och polisstation. Det ökande invånarantalet gjorde också att infrastrukturen 

måste utökas och förnyas. Det byggdes för fullt i Västerås under denna tid och staden 

fortsatte att expandera. Expansionen skedde många gånger utåt istället för att den befintliga 

staden förtätades på grund av att marken utanför staden är billigare och lättare att exploatera 

(Länsstyrelsen, 2004 ss. 14-18).   

Från 1900 till 1910 ökade invånarantalet med 5 600 personer. Arbetarbostäder byggdes 

intensivt under denna tid både på den östra och västra delen av Västerås (Länsstyrelsen, 

2004 ss. 14-18).   

Under första världskriget utvecklades en högkonjunktur för svensk industri och befolkningen 

fortsatte att öka i takt med jobbmöjligheterna i Västerås. Verkstäder byggdes ut och 

upprättade nya lokaler. Det var inte bara industriarbetare som ökade i antal i Västerås under 

denna tid, även antalet ingenjörer och tjänstemannafolk ökade. Nya välfärdsinrättningar 

byggdes som ålderdomshem och tuberkulossjukhus (Länsstyrelsen, 2004 ss. 14-18).   

År 1920 levde det 29 500 invånare i Västerås. Efter första världskriget gick ekonomin trögt 

och mellan 1920 och 1930 ökade Västerås befolkning endast med ca 400 personer. 

Bostadsbygget står relativt stilla under denna tid, även om byggnader som Länstidningens 

hus uppfördes. Runt slutet av 20-talet vände dock lågkonjunkturen och byggandet började ta 

fart igen (Länsstyrelsen, 2004 ss. 14-18).  

Under åren 1931 till 1945 växte staden med ca 1 000 invånare per år. Nya stadsdelar tillkom 

och staden började nu bilda en tätort. Under dessa 15 år började man bygga lägenheter och 

bostadshus runt Gideonsberg, Klockartorpet, Stohagen och Hagaparken (Drakenberg, 1962 

ss. 298-354).   

År 1949 levde 57 824 invånare i Västerås vilket nästan var en fördubbling av invånarantalet 

sedan 20-talet. 1959 levde 75 000 invånare i Västerås, vilket betyder att på tio år hade antalet 

människor ökar med nästan 17 000. Staden räknades nu som Sveriges sjätte största stad. 

Staden fortsatte att expandera och Badelunda räknades nu till staden (Drakenberg, 1962 ss. 

298-354).  
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Befolkningstillväxten ökade stadigt från 1960-talet.  1970 var invånarantalet i Västerås tätort 

99 343 (Scb, 2013b). 1980 ser man att invånarantalet sjönk med ca 2000 personer och är nu 

nere på 97 507 (Scb, 2013c). Antalet ökade dock igen och 1990 var antalet invånare 98 233 

(Scb, 2013d). År 2000 var invånarantalet större än vad det hade varit sedan 70-talet och 

invånarna var nu 102 548 (Scb, 2013e). Tio år senare levde 110 877 människor i tätorten, 

vilket visar på en ökning på över 8 000 människor (Scb, 2012). För karta över stadsdelarna se 

bilaga 3 och 5.  

För att klara en fortsatt ökning av tätortsinvånare har därför Västerås börjat planera för 

framtiden. Staden har en översiktsplan för år 2026 som tar upp framtida planering av 

tätorten, däribland planering för grönområden.  

4.6 Hur Västerås planerar för framtida grönområden 

Enligt det 15:e nationella miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö, ska städer och tätorter 

bidra med en god och hälsosam livsmiljö. Detta innebär att natur- och kulturvärden ska 

tillvaratas och utvecklas. En långsiktig god hushållning av resurser som mark och vatten ska 

främjas genom miljöanpassad lokalisering och utformning av byggnader och anläggningar. 

Det ska finnas strategier och program som kan ligga till grund för den fysiska planeringen 

och samhällsbyggandet för att grön- och vattenområden i tätorterna och närliggande 

områden ska kunna bevaras, vårdas samt även utvecklas. Detta gäller för natur- och 

kulturmiljö men även friluftsliv. Strategierna och programmen ska ange hur den hårdgjorda 

ytan ska kunna begränsas i dessa miljöer. (Boverket, 2007 s. 3) 

Vid planeringen av grönområden använder sig kommuner av en så kallad grönstrukturplan. I 

den redogörs för var de gröna områdena i kommunen finns och hur stora de är samt vad 

grönstrukturen innehåller och vad man vill med den. Syftet med grönstrukturplanen är att 

koppla ihop de gröna områdena med varandra och länka samman grönstrukturen med den 

övriga infrastrukturen.  (Boverket, 2012).  Vid planeringen för grönområden och 

grönstruktur bör man integrera den med stadens övriga strukturer samt göra den tillgänglig, 

nåbar och av god kvalitet (Boverket, 2007).   

Västerås kommuns grönstrukturplan är en delutredning till översiktsplan för utveckling av 

Västerås tätort, ÖP 54 (Västerås stad, 2004 s. 9). I planen tas det fram de områden som har 

störst betydelse för människors rekreation och för den biologiska mångfalden i staden. 

Planen beskriver hur värdena i dessa områden ska bevaras men även hur de kan utvecklas. 

De områden i Västerås som lider av en brist på parker och naturområden pekas ut i syfte av 

att ge bättre möjligheter att göra förbättringar i samband med att stadsdelarna förändras, 

exempelvis föreslås det att nya parkområden ska skapas i närheten av centrala 

Mälarstranden.  (Västerås stad, 2004 s. 5) Grönstrukturplanen ska även utgöra underlag vid 

översikts- och detaljplanering när olika intressen ska vägas mot varandra (Västerås stad, 

2004 s. 12).  

Målen för grönstrukturen i Västerås är enligt grönstrukturplanen (Västerås stad, 2004 s. 11) 

följande: 
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Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv 

miljö för invånarna 

Parker och grönområden ska säkerställas för att tillgodose västeråsarnas behov av rekreation 

och friluftsliv, där grönområdena fungerar som offentliga mötesplatser och där barn kan leka i 

en stimulerande miljö 

Grönområden och vatten som bidrar till stadens identitet och karaktär eller är bärare av 

kulturhistoriska värden ska säkerställas och vidareutvecklas  

Grönskan och vattnet skall vidareutvecklas till sammanhängande stråk för rekreation och 

spridningsvägar för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och omgivande landskap  

De uppsatta målen följer Västerås stadspolicy för stadens yttre miljö, samt de nationella 

miljökvalitetsmålen; God bebyggd miljö, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande 

sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. (Västerås stad, 2004 s. 

11) 

Idag är det en genomgående bristande kvalitet på de grannskapsparkerna i Västerås stad och 

det finns ett stort behov av förbättring. Tre områden som särskilt utmärker sig är Haga, 

Skiljebo och Malmaberg. I det här området finns det en mycket liten areal park där parkerna 

mot järnvägen är bullerstörda. Det finns även en liten areal stadsdelsskog där det är långa 

avstånd till de södra och västra delarna av området. Utöver detta saknar även ett flertal 

bostadsområden grönska och där lyfts Skjutbanegatan fram som dåligt exempel. Det föreslås 

dock att nya park- och naturområden bör skapas och en förbättring bör göras av kvaliteten på 

de befintliga områden där bland annat grönområdena runt lasarettsområdet har potential att 

utvecklas som park (Västerås, 2004 ss. 19-32).  

Nya parker föreslås att anläggas i stadsdelarna Haga, Skiljebo och Malmaberg eftersom det 

finns brist på parkområden i dessa områden, dessutom är kvaliteten dålig på de 

parkområden som finns. Nya rekreationsområden föreslås vid Svartån och Mälarstränderna 

där det föreslås att man utvecklar våtmarker och bäckar, så att de blir tillgängliga för 

rekreation. Dessa områden är också värdefulla för den biologiska mångfalden (Västerås stad, 

2004 s. 19). 

Det finns även behov av komplettering och utveckling av stadsdelsskog och av parker i andra 

områden för att förbättra öka kvaliteten för såväl människan som biologisk mångfald. De 

stadsdelar som behöver kompletteras eller utvecklas är; centrum, Kristiansborg, Ängsgärdet, 

Lillåudden, Stallhagen, Pettersberg, Hammarby, Råby, Bäckby, Skälby, Skallberget, 

Gideonsberg, Haga, Malmaberg, Skiljebo, Viksäng och Hökåsen (Västerås, 2004 ss. 30-33).  

I framtiden planeras Västerås att byggas både utåt och inåt, man räknar med att 

befolkningen i Västerås kommer att växa med 1 600 per år. Det betyder att ca 800 bostäder 

måste byggas årligen (Västerås stad, 2012 s. 10). Det betyder att bostäder kommer att byggas 

på bland annat idag befintliga industriområden och hamnområden. Det innebär nya 

utmaningar för att utveckla grönområden som hänger samman med resten av stadens 

grönstruktur (Västerås stad, 2004 s. 19).  
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Pågrund av att mycket behöver byggas ut i och med en framtida befolkningsökning som 

bland annat infrastruktur, parker, arbetsplatser som kontor och verkstäder samt nya 

mötesplatser, krävs det att man planerar allting samtidigt för att säkra och skydda framtida 

områden från exploatering (Västerås stad, 2012 s. 10). 

När staden växer och antalet stadsinvånare ökar skapas konflikter med en del av kommunens 

mål. I Västerås vill man undvika exploatering på brukningsvärda åkermarker, samtidigt som 

man vet att nya vägar och bostäder är utrymmeskrävande och att man förmodligen kommer 

att behöva utnyttja en del åkermarker (Västerås stad, 2012 s. 13). Andra konflikter är att 

nöjesaktiviteter och nöjeslokaler kommer i högre grad att störa grönområden som 

exempelvis rekreationsområden i närheten till dessa. I grönområden är målet att människor 

ska kunna finna tystnad samt lugn och ro. (Västerås stad, 2012 s. 14) 

Ett av målen från översiktsplanen för Västerås centrum, både från 1982 och 2000 är att 

utnyttja och öka det gröna i staden för rekreation (Västerås stad, 2000 s. 9). Det blir därför 

en utmaning för Västerås kommun att behålla det gröna samtidigt som bebyggelsen ökar.   

5 RESULTAT AV DEN KARTOGRAFISKA ANALYSEN OCH 

TIDSSERIEANALYSEN 

5.1 Västerås 1911 

Figur 1 nedan visar en bild över hur Västerås såg ut under början av 1900-talet. Staden är 

utmarkerad i rosa för att man lätt ska kunna urskilja staden från landsbygden. Det röda på 

kartan symboliserar bebyggelse, den gröna i och i närheten av bebyggelsen symboliserar 

stadens parker, trädgårdar samt ängs- och hagmarker medan det gröna längst vattnet 

symboliserar våtmark. Runt omkring parkerna i utkanten av staden finns fullt av 

industribostäder som är utmarkerade som svarta fyrkanter. Runt omkring staden finns även 

partier i färgerna ljusgrå och ljus gul. Det gråa symboliserar skog och de gula symboliserar 

åker. För en större bild se bilaga 1.   



17 

 

Figur 1: Häradskartan från 1911 över Västerås med 1911-års tätort utmarkerad (Länsstyrelsen, 2013a) 

 

Staden var under 1900-talets början ca 3,5 Km2 stor och sträckte sig ungefär från Västerås 

Slott och järnvägsstationen i syd till dagens högskola i norr, samt från Oxbacken och området 

kring dagens Fryxelska skola i väst till området kring Kopparlunden i öst. Områdena utanför 

Västerås stad bestod mestadels av jordbruksmark och skogsmark. Det fanns några få gårdar 

runt staden som på kartan ses som gröna fyrkanter. Dock är inte alla gröna fyrkanter gårdar, 

utan kan även vara ängs- och hagmarker. Området kring Mälaren bestod av våtmark, men i 

staden kan man tydligt se att våtmarken vid Mälaren är borta.  

5.2 Västerås 1950 

Vid seklets mitt, 1950, hade staden markant växt och sträckte sig nu ut över ca 15,4 km2. På 

figur 2 nedan är stadens storlek under 1950-talet rödmarkerat. I mitten av kartan är det 

ljusgula området stadens storlek år 1911. På den ekonomiska kartan, som ses nedan är de 

gula områdena åkermark, de vita områdena är vägar eller annan hårdgjort yta, som kan ses 

kring bebyggelsen som markeras som mörkgul, med en tendens av brun färg. De svarta 

fyrkanterna som är utmarkerade är industrier. De ljusa nyanserna av grön är områden där 

det inte är lika tät vegetation, det kan vara exempelvis ängar eller kalhyggen. De mörka 

nyanserna är områden med tätare vegetation som exempelvis skogsområden. För en större 

bild se bilaga 2.      
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Figur 2: Ekonomiska kartan från 1950 över Västerås med 1911- års tätort utmarkerad i ljusgrön och 

1950- års tätort utmarkerad i rött (Länsstyrelsen, 2013b)   

 

För att urskilja vad som försvunnit mellan 1911 och 1950 har 1950-talets tätort märkts ut på 

Häradskartan i figur 3 nedan.  

 

Figur 3: Häradskartan från 1911 med tätortsarea från 1911 och 1950 utmarkerat (Länsstyrelsen, 2013b)   
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Sedan 1911 har främst åkermark och skogsmark försvunnit för att göra plats åt ny bebyggelse. 

Mycket av den våtmark som 1911 fanns runt staden i angränsning till Mälaren har försvunnit, 

samt vattendrag som gick genom staden. Även andra grönområden som ängs- och hagmark 

samt trädgårdar har försvunnit. Områden som bland annat Gideonsberg, Skallberget, 

Stohagen och områden kring Viksäng är de stadsdelar som tillkommit under denna tid. För 

större bild se bilaga 3.   

5.2.1 Tabeller 

I tabell 1 nedan visas i km2 vad som försvunnit av den totala ytan mellan 1911- och 1950- års 

tätort. 

Tabell 1: Totalyta som försvunnit i km2, utanför tätorten 1911 men innanför tätorten 1950 

Område 
Totalyta som 
försvunnit Km2 

Åker 1911-1950 5,3 

Skog 1911-1950 5,3 
Andra grönområden 1911-
1950 0,39 

Våtmark 1911-1950 0,5 
 

Det är alltså mest skog och åkermark som försvunnit under denna tid, men även en stor del 

av våtmark och andra grönområden har tigits i anspråk.  

5.3 Västerås 2011 

Idag har tätorten växt sig till 49,8 km2, vilket är hela fjorton gånger större än var den var för 

100 år sedan. På den ekonomiska kartan från 1950 i figur 4 nedan, är de olika 

tätortsstorlekarna utmarkerade. Det blåmarkerade symboliserar tätorten 2011.  
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Figur 4: Ekonomiska kartan från 1950 med tätortsstorleken rosamarkerad från 1911, rödmarkerad 

1950 och blåmarkerad 2011 (Länsstyrelsen, 2013a)   

 

På Fastighetskartan från 2011 i figur 5 nedan, är bostadsområden och industriområden 

utmarkerade i färger av ljusrosa och ljusbrunt. Bostäderna är svartmarkerade. Runt om 

tätorten är åkermark utmarkerat i färgen ljusgrön och skog i mörkgrön. De ljusare färgerna 

är vägar och annan hårdgjord yta, samt det som inte utgörs av så mycket vegetation. För 

större bild se bilaga 4.    
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Figur 5: Fastighetskartan från 2011 med tätorten utmarkerad från 1911 (rosa), 1950 (röd) och 2011 

(blå) (Länsstyrelsen, 2013a)  

 

Kartan i figur 5 visar att dagens bebyggelse är tätare längre in mot centrum och glesare längre 

ut, speciellt i de västra och norra områdena där det fortfarande finns stora grönområden 

kvar. Områden som tillkommit sedan 50-talet är bland annat Vallby, Bäckby, Skälby, 

Erikslund, Rönnby, Gryta, Bjurhovda, Hälla och stora delar av Hammarby. 

Industriområdena kring Hacksta har utvecklats och byggts ut. För större bild se bilaga 5.  

5.3.1 Tabeller 

Tabell 2 nedan visar hur många km2 som försvunnit av de olika kategorierna av 

grönområden.  

Tabell 2: Totalyta som försvunnit i km2, utanför tätorten 1950 men innanför tätorten 2011 

Område 
Totalyta som 
försvunnit Km2 

Åker 1950-2011 11,6 

Skog 1950-2011 3,6 
Andra grönområden 1950-
2011 1,1 

Våtmark 1950-2011 0,24 
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Precis som i tabell 1 är det mest åkermark och skog som tagits i anspråk när tätorten växt 

utåt.  

5.4 Sammanfattning i bilder och tabeller 

Resultatet av de mätningar som har gjorts i studien presenteras under det här avsnittet i form 

av tabeller och figurer i syfte att tydliggöra hur tätorten har växt under 1911-2011 och visa hur 

mycket av de tidigare grönområdena som har försvunnit.  

Tabell 3 nedan visar tätortsstorleken under åren 1911, 1950 och 2011 för att visa hur tätorten 

vuxit under 100 år.  

Tabell 3: Tätortens storlek i km2 från 1911-2011 

Tätortens 
storlek 

 Årtal Area km2 

1911 3,5 

1950 15,4 

2011 49,5 
 

För att synliggöra hur mycket av de grönområdena som har försvunnet har i figur 6 nedan 

kategorierna åker, skog, våtmark och andra grönområden för området utanför tätortsgränsen 

1911 (blått) men innanför tätortsgränsen 1950 (rött) markerats ut på Häradskartan från 1911.  

 

Figur 6: Figur över vilka kategorier som försvunnit inom tätortsgränsen 1950 (Länsstyrelsen, 2013a) 
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Kartan i figur 6 visar att kategorierna skog och åkermark tidigare upptog det mesta av ytan 

utanför tätortsgränsen 1911 och det är dessa områden som har försvunnit när tätorten 

expanderade till 1950 års tätortsgräns.  På grund av den dåliga kvaliteten av den Ekonomiska 

kartan från 1950 har en analys och mätning av grönområdena mellan bebyggelsen inte 

kunnat genomföras. Det går således inte att säga hur mycket av grönområdena som fanns 

kvar mellan bebyggelsen 1950 och om de i sådana fall har ändrat karaktär (se även avsnitt 3, 

felkällor).  

I figur 7 nedan är kategorierna åker, skog, våtmark och andra grönområden mellan åren 

1911-1950 samt 1950-2011 utmarkerade på den Ekonomiska kartan från 1950. I syfte av att 

tydliggöra skillnaderna mellan kategorierna skog och åker mellan åren 1911-1950 och 1950-

2011 har skog och åker markerats i andra färger, mörkgrön och rosa, för 1950-2011. Då 

våtmark och andra grönområden utgör en liten del av den totala ytan och är lätta att urskilja 

har dessa markerats med samma färger för 1911-1950 och 1950-2011.  

 

Figur 7: Figur över vilka kategorier som försvunnit inom tätortsgränsen 2011 (Länsstyrelsen, 2013a) 
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I analysen av vilka områden som har försvunnit och vilka områden som har bevarats mellan 

åren 1950-2011 användes Fastighetskartan från 2011 där sedan markeringarna lagts ovanpå 

den Ekonomiska kartan från 1950. På grund av den högre kvaliteten på Fastighetskartan 

jämfört med den Ekonomiska kartan var det lättare att mäta ut bebyggelsen vilket 

underlättade analysen av grönområdena.  

I figur 7 är de områden som saknar färgmarkering mellan tätortsgränsen 1911 (rosa) och 

tätortsgränsen 2011 (blå) grönområden som har bevarats till idag. Av de grönområden som 

har försvunnit är det främst kategorierna åker och skog.  

Tabell 4 nedan visar hur mycket grönområden som försvunnit av den totala ytan innanför 

tätortsgränsen 2011 men utanför stadsgränsen 1911. Tabell 4 visar även kategorierna av 

grönområden som försvunnit.  

Tabell 4: Den totala arean av grönområden som försvunnit inom tätorten över 100 år av den totala 

ytan utanför Västerås stad år 1911 och innanför Västerås tätortsgräns 2011 

Grönområden som 
försvunnit inom 
tätorten på 100 år km2 

Grönområden 
som 
försvunnit i 
procent % av 
Västerås 
totala yta  

Åker 16,9 36,4 

Skog 8,9 19,2 

Våtmark 0,74 1,6 

Andra grönområden 1,49 3,2 

Totalt 28,03 60,4 
 

Tabell 4 visar att 60,4 % av tätortens totala yta har blivit bebyggd vilket innebär att det är 

60,4 % grönområden av tätortens totala yta som försvunnit (borträknat den yta som fanns 

innanför stadsgränsen år 1911). Det betyder att Västerås tätort idag består av ca 40 % 

grönområden som finns kvar mellan och omkring bebyggelsen.  



25 

6 DISKUSSION  

Västerås har tidigare bestått av mycket skog- och åkermark. Även stora delar våtmark fanns 

utmed mälarkanten. I och med den snabba industrialiseringen och urbaniseringen av Sverige 

som rådde i början av 1900-talet uppstod en stor bostadsbrist i städerna. Bostadsbristen 

innebar att industriföretag och andra bostadsföretag var tvungna att bygga snabbt och 

mycket för att erbjuda arbetarna bostäder. Västerås var i dagens mått en relativt liten stad, 

som snabbt expanderade, vilket lämnade lite plats åt det gröna i staden i början av 1900-

talet.  

I takt med befolkningsökningen har Västerås tätort expanderat genom åren och är idag ca 14 

gånger större idag än var den var för 100 år sedan. Nya stadsdelar har tillkommit medan 

andra växt och blivit större vilket har inneburit att 60 % av tätortens forna grönområden, 

åkermark, skogsmark, våtmark samt andra grönområden försvunnit. Det lämnar 40 %, eller 

28 km2, av grönområdena kvar. Dessa områdens markanvändning eller karaktär är inte 

densamma som för 100 år sedan, med undantag för vissa parker och stadsskogar som 

bevarats inom tätorten. Grönområdenas markanvändning förändras så fort de tas i anspråk. 

Ett stycke åkermark som exploateras för att bygga bostäder kommer mer säkerhet inte att 

utgöra en åkermark mellan bebyggelsen, utan kommer att skifta karaktär och troligtvis 

utgöra en gräsmatta. En stadsnära skog kan däremot förbli av samma karaktär, dock avsevärt 

mindre till storleken. Framtida grönområden kommer troligen också att skifta karaktär när 

tätorten brer ut sig och förtätas.      

Pågrund av att 28 km2 av grönområdena i staden försvunnit har sannolikt en stor mängd 

växt- och djurarter försvunnit från tätorten. Specialiserade arter som är i behov av en viss 

miljö har säkerligen förflyttat sig eller dött ut när tätorten tagit deras habitat i anspråk. Dessa 

arter kan dock överleva i grönområden med hög kvalitet och i de grönområden som hyser 

miljöer för artens behov. Det betyder att städer runt om i landet måste öka grönområdenas 

kvalitet för att bevara den mångfald som fanns där innan tätorter bredde ut sig. Andra arter 

som är generalister kan i högre grad överleva i de miljöer som urbana områden utgör, 

eftersom arterna har mindre krav på specifika levnadsmiljöer. Det är därför sannolikt att 

många sådana arter har stannat kvar eller flyttat in till tätorten. Pågrund av att Västerås 

tätortsareal ökat, har också fragmentering av habitat ökat. Fragmentering sker när ett 

grönområde delas upp i mindre beståndsdelar, som tillexempel när vägar som E18 dragits 

genom staden. Fragmentering gör att det blir ett ökat avstånd mellan habitaten, vilket kan 

försvåra för djur som inte kan färdas längre sträckor. Fragmenteringen gör dessutom att den 

biologiska mångfalden försvagas då det försvårar för individer i de olika habitaten att föröka 

sig med varandra och blanda sina gener. Det finns olika typer av fragmentering, en cykelbana 

som korsar ett grönområde är betydligt lättare för djur att korsa än en stor motorväg. I och 

med att motorvägar anläggs sätts också olika typer av barriärer upp för att öka människans 

säkerhet i trafiken. Barriärer kan tillexempel vara viltstängsel eller mitträcken, vilket 

förhindrar djur från att korsa vägen. Därför är det i Västerås, precis som i andra städer och 

tätorter sannolikt att den biologiska mångfalden i och i närheten av tätorter är försvagad.        

För människan betyder den ökade arealen av tätort att rekreationsområden, lekplatser, 

motionsområden och parker minskar och försvinner. Det betyder även att det blir längre 



26 

avstånd till närmsta grönområde. Med ett ökat avstånd försvinner närheten till naturen och 

därmed också många för människan värdefulla områden. För människan är det viktigt att 

kunna ha tillgång till och vistas ute i naturen då det bland annat ökar koncentrationsnivån, 

bidrar till ökat välmående hos såväl personer som befinner sig i svåra livssituationer som 

personer som inte gör det. I en tid där majoriteten av befolkningen lever i städer finns stora 

behov av fler grönområden. De stärker människans välbefinnande och minskar stress 

samtidigt som den dämpar buller och är estetiskt vackra att se på.  

I Västerås och i många andra städer runt om i världen sker en minskning av grönområden i 

takt med att invånarantalet ökar. Det är naturligt att grönområden försvinner när människor 

exploaterar marken. Dock behövs det gröna i ett långsiktigt perspektiv. Framtida prognoser 

visar på stora klimatförändringar i hela världen, Sverige förväntas bland annat få en ökad 

nederbörd, översvämningar och en ökad medeltemperatur (SMHI, 2013). För att skapa 

hållbara städer som kan klara dessa utmaningar krävs att de funktioner som grönområden 

kan bidra med tas tillvara på. Ekosystemtjänster som naturen bidrar med kan hjälpa till att 

mildra effekterna av klimatförändringar i framtiden. Pågrund av att Västerås ligger bredvid 

sjön Mälaren finns en risk för framtida översvämningar. Mycket vegetation, speciellt träd och 

buskar kan hålla kvar vatten i marken och fördröja vatten från att översvämma 

avrinningsområden. Träd och buskar är dessutom väldigt effektiva på att fånga upp partiklar 

och koldioxid, som bidrar till växthuseffekten som i sin tur bidrar till temperaturökningen i 

världen. Det kan därför vara viktigt för stora städer och tätorter att plantera många träd. 

Vegetation som träd och buskar är dessutom temperatursänkande då de bland annat bidrar 

till skugga och vattenavdunstning i städerna. Det betyder att en ökad vegetation kan bidra till 

bättre stadsluft, sänkta temperaturer och lagring av vatten. För att skapa hållbara städer 

behövs alltså grönområden integreras i högre grad i städerna.    

Västerås tätort utgörs som tidigare nämnts av 40 % grönområden som finns kvar mellan och 

omkring bebyggelsen. Pågrund av tidsbrist kunde inte de områden som finns kvar i tätorten 

analyseras för att se hur marken förändrats. Grönområdena som finns kvar kan vara av dålig 

kvalitet som exempelvis stora friytor mellan bebyggelse. Det är svårt att avgöra på kartan vad 

som är av god kvalitet och vad som inte är det. I Västerås grönstrukturplan visades dock att 

många parker och stadsnära skogar behövde förbättra sin kvalitet, och det fanns dessutom 

ett behov av nya park- och skogsområden i många stadsdelar.  

En jämförelse av Ekonomiska kartan från 1950 och Fastighetskartan från 2011 visar att 

Västerås förtätats i centrum under åren medan staden vuxit relativt utspritt i de yttre 

tätortsdelarna. Det gör att stora grönområden finns kvar mellan tätortens äldre och nyare 

delar. Om inte dessa områden säkras i detaljplaner finns risk för framtida exploatering av 

såväl privata som kommunala byggnadsföretag. Ett av målen med Västerås grönstrukturplan 

var att säkerställa grönområden för rekreation och friluftsliv samt för att kunna hysa ett rikt 

växt- och djurliv. Det är därför viktigt att det finns en bra planering av grönområden i 

tätorten, där grönområden inte bara finns som sammanhängande områden utan även att de 

integreras i omgivande infrastruktur.  

Sammantaget visar den kartografiska studien, tidsserieanalysen och litteraturstudien att i 

takt med att städer växer sker det på bekostnad av grönområden inom och utanför tätorter. 
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Utbredning och förtätning av städer har en direkt effekt på djur och växter, då habitat 

förstörs och fragmenteras. Den här utvecklingen kan även ha en indirekt påverkan på 

människor. De positiva effekter som studier har visat att grönområden har på människor kan 

antas försvinna i takt med att grönområdena försvinner.  

För att besvara problemformuleringen och uppnå syftet och målen med arbetet användes en 

kombination av litteraturstudie, kartografisk analys och tidsserieanalys. Det fanns en del 

problem som framgick under arbetets gång med den kartografiska analysen och med 

tidsserieanalysen. Ett av problemen var att Häradskartan från 1911 var byggd på gamla kartor 

från 1800-talet, vilket gjorde att de mätningar som gjordes på Häradskartan kan vara 

felaktiga, även om kartan stämmer ganska bra överrens med hur Västerås såg ut 1911. Ett 

annat problem var att det inte fanns några tidigare mätningar av Västerås tätort och jag var 

därför tvungen att göra mina egna mätningar och utgå ifrån dessa, vilket betyder att 

felmarginalen både kan vara stor och liten. Det var inte bara mätningarna av tätorten som 

visade sig vara problematisk utan även att mäta vilka grönområden som fanns kvar mellan 

1950-talets bebyggelse, eftersom det var svårt att urskilja vad som var vad på den 

ekonomiska kartan från 1950.  

7 SLUTSATS 

7.1 Slutsats av litteraturstudien 

Resultaten från litteraturstudien visar att urbana grönområden har en stor positiv inverkan 

på såväl människa som djur och växter.  

Studier har visat att grönområden bidrar med en mängd ekosystemtjänster som människor 

kan dra nytta av, exempelvis kan de bidra till en lägre lokal temperatur, de kan ta upp och 

hålla kvar vatten vid översvämningar och kraftig nederbörd samt även bidra till en renare luft 

då vegetationen tar upp partiklar från luften. Grönområden kan även ha positiva effekter för 

människan då de bidrar med bland annat med rekreationsvärden och estetiska värden. 

Litteraturstudien visar att grönområden även har en mängd positiva effekter på människors 

fysiska och psykiska hälsa, exempelvis ökad inlärningsförmåga hos barn och ökad 

koncentrationsnivå som hos äldre och sjuka.  

Grönområden fungerar även som habitat för djur och växter och områden med hög kvalitet 

kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Städer som har grönområden som 

sträcker sig ut över stadsgränserna bidrar till en ökad variation av djur och växter då det 

finns spridningsvägar in och ut ur staden. Urbana områden har unika naturvärden och det är 

därför viktigt att värna och sköta om dessa områden så att dessa naturvärden kan finnas kvar 

för kommande generationer.  
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Västerås är en industristad som utvecklats i snabb takt sedan slutet av 1800-talet. Många 

verkstäder har varit verksamma i staden vilket bidragit till många jobb. Jobben bidrog i sin 

tur till att många valde att flytta till Västerås och bosätta sig där. Hus och lägenheter byggdes 

intensivt genom århundradet, vilket gjorde att många nya stadsdelar tillkom. Västerås 

fortsätter än idag att växa både utåt och inåt. Det leder till att nya bostäder hela tiden byggs 

för att finna plats åt en växande befolkning. Man räknar med att ca 1 600 människor kommer 

att flytta in till Västerås årligen.  

Då Västerås kommer att fortsätta växa är det viktigt att planera för grönområden så att de 

naturvärden som finns skyddas och bevaras för kommande generationer. När städer 

expanderar och förtätas har det en direkt effekt på de djur och växter som finns i de urbana 

grönområdena i och med att deras habitat förstörs och fragmenteras men det har även en 

indirekt påverkan på människor då de positiva effekterna som grönområden har på 

människor kan antas försvinna i takt med att grönområdena ersätts med bebyggelse och 

hårdgjord yta. Att bevara grönområden är av dessa anledningar viktigt, inte bara för den 

biologiska mångfalden men även för människorna som bor i städerna.  

7.2 Slutsats av den kartografiska analysen och tidsserieanalysen       

I början av 1900-talet var Västerås stad cirka 3,5 km2 stort. Områdena utanför tätorten 

bestod i hög grad av åkermark och skogsmark med andra grönområden som hag- och 

ängsmark utspridda mellan dessa skogs- och åkermarken. Längs med Mälaren fanns det 

våtmarker utspridda kring strandkanten.  

I takt med att staden växte och utvecklades till en tätort har många av de tidigare 

grönområdena, som finns inom dagens tätort, försvunnit. Under 100 år har Västerås tätort 

blivit nästan 14 gånger större till ytan vilket innebär att endast cirka 40 % av den ytan som 

låg utanför stadsgränsen 1911 men innanför tätortsgränsen 2011 idag består av kvarlämnade 

grönområden. Att 40 % av grönområdena inom tätorten, stadsgränsen 1911 borträknat, 

består av grönområden kan vid en första anblick verka mycket men det är viktigt att komma 

ihåg att de grönområden som finns kvar idag är av blandad, ofta dålig, kvalitet.  

Den största delen av de försvunna grönområdena utgörs av skog och åkermark men det är 

viktigt att komma ihåg att de ytor som utgjordes av våtmark och andra grönområden var små 

redan 1911 och dessa områden har försvunnit i stor grad eller helt och hållet från dagens 

tätort.  

Det är som ovan nämnt viktigt att bevara och utveckla de grönområden som finns kvar i 

staden eftersom de bidrar till en mängd positiva effekter för såväl människa, djur, växter och 

det lokala klimatet.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Pågrund av att Västerås kommer att fortsätta växa både utåt som inåt finns ett behov av att 

analysera de grönområden som finns kvar innanför som de som finns utanför tätorten för att 

fastlägga deras kvalitet så att värdefulla områden kan säkras och bevaras vid framtida 

exploatering.  

För att förstå vilka arter som försvunnit från tätorten skulle det vara intressant att studera 

gamla och nya artinventeringar som gjorts i Västerås.   

Det skulle även vara intressant att analysera hur grönområden försvunnit i andra städer och 

tätorter i Västmanlands län och jämföra dem med varandra.   
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