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Planeringsprinciper
1. Bebyggelseutveckling
1.6 Hälsofrämjande livsmiljö. 
Planera för hälsofrämjande och gröna miljöer 
som stimulerar till fysisk aktivitet och bidrar till 
att minska negativ påverkan på människors 
hälsa.

1.7 Tätorternas grönstruktur.
Planera och förvalta tätorternas grönstruktur 
med utgångspunkt i att stärka dess förmåga 
att producera ekosystemtjänster och främja 
biologisk mångfald för att skapa nyttor för 
hela Skåne.



Planeringsprinciper
3. Grönstruktur
3.2 Biologisk mångfald och grön infrastruktur. 
Planera med utgångspunkt från att stärka 
den gröna infrastrukturen och främja biologisk 
mångfald. Skapa förutsättningar för 
välfungerande ekosystem, både kvantitativt 
och kvalitativt, i landskapet, i bebyggd miljö 
och i havet.

3.3 Friluftsliv. 
Förbättra tillgången till tätortsnära natur för 
nära, vardagligt friluftsliv och kortare utflykter.



Projektets omfattning

• 9 största städerna
• Ca 50 % av Skånes befolkning
• Syftar till att utveckla och testa metod som

kan upprepas
• Främst öppna data
• Intressenter: Regionala och kommunala

planerare
• Att hitta indikatorer för långsiktig utveckling

Utförande konsult: Spacescape med 
underkonsult: Geografiska informationsbyrån



Varför är det viktigt i 
samhällsbyggnadsprocessen 
och i fysisk planering 
att sträva efter en god balans mellan 
bebyggelsestruktur, trafikinfrastruktur 
och grönstruktur?



Gröntillgång och ekonomi

“Proximity to green open space tends to increase 
property values by 3 per cent.”

“A study in New York City in the United States 
calculated the monetary value of the city’s five million 
trees based on estimations of the trees’ impact on 
property values, the amount of carbon dioxide they 
removed from the air and the amount of energy their 
shade conserved. It concluded that for every dollar 
spent on trees the benefits for each resident could 
be quantified at USD 5.60.”

UN Habitat. (2014). Urban Planning för City Leaders.



Gröntillgång och klimat

“Increasing tree cover in some cities by 10 per cent 
can reduce the energy used for heating and cooling 
by up to 10 per cent.”

UN Habitat. (2014). Urban Planning för City Leaders.



Gröntillgång och hälsa

“Using data from the Canadian Community Health 
Survey-Mental Health, the percentage of publicly 
accessible neighborhood nature within 500m had 
indirect mental health benefits via increased 
neighborhood social cohesion: each 1% increase 
was associated with 3-5% increases in reporting 
higher levels of social cohesion. In turn, individuals 
with the highest social cohesion had an 86% decrease 
in the odds of major depressive disorder, a 91% 
decrease in negative mental health, and a 2.8-point 
reduction in psychological distress (on a 0-40 scale).”

University of British Columbia. (2019). Connecting 
natural space exposure to mental health outcomes 
across Vancouver, Canada.



Hälsofrämjande och gröna städer



3-30-300-regeln

För grönare och hälsosammare städer
3 träd inom synhåll från varje bostad

30 procent krontäckningsgrad i varje stadsdel

300 meter till närmaste park eller grönområde



3 träd från varje hem och 
arbetsplats

Vetenskapliga studier har visat på att direkt
närhet till träd gör att vi
- blir mer produktiva
- får mindre psykiska problem
- lär oss bättre
- blir mindre stressade.

• Barn som ser grönska från klassrummen lär sig 
snabbare.

• Patienter på sjukhus tillfrisknar snabbare om de har 
utsikt över grönska.



30 procent trädkronstäckning
i varje stadsdel/grannskap

Vetenskapliga studier har visat på samband 
mellan trädkronstäckning och 
- bättre mikroklimat
- mental och fysisk hälsa
- minskade luftföroreningar och buller. 

Antalet sjukskrivningar samt dödlighet på 
grund av luftföroreningar och extrem värme 
tenderar att minska vid ökad krontäckning.



300 meter till närmaste
grönområde

Vetenskapliga studier har visat på vikten av närhet och 
tillgång till större grönområden/ rekreationsområden 
inom gångavstånd.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) 
rekommendation bör ambitionen för den fysiska 
planeringen vara att sträva mot ett maximalt avstånd på 
300 meter till närmaste grönområde av viss kvalitet.

Närhet till grönområde bidrar till
- en ökad användning av grönområden, vilket medför 

en positiv inverkan på både fysisk och mental hälsa
- att både vuxna och barn vistas mer utomhus och är 

mer aktiva (ökad fysisk aktivitet), vilket  positivt 
påverkar bl.a. diabetes, övervikt och fetma.



3-30-300

3 träd inom synhåll från varje bostad



3 träd - metod

• Gör ett urval av bostadsbyggnader (LM)
• Buffra dessa 50 m
• Statistik (krontäckning, höjd) på trädhöjd > 5 m (Boverket/SCB-raster)
• Stickprov för att uppskatta ”synliga träd” inom buffer (Orto-/flygbilder)
• Beskriv samband mellan krontäckning och ”synliga träd”
• OBS – denna definition av ”synliga träd” betyder inte att dessa är synliga inifrån bostaden



Räkna träd mha ortofoto

• Stickprov med slumpmässigt utvalda 
småhus och flerbostadshus

• Skatta antalet sannolikt ”synliga” träd 
från huset inom en radie på 50 m

• Titta på förhållandet mellan 
krontäckning inom samma radie

• Träd som troligen är skymda av 
byggnader eller andra träd tas inte 
med 

• Stöd av krontäckningsdata för att 
urskilja träd > 5 m

• Komplement- och ekonomibyggnader 
undantagna

• Underlag – Ortofoto, Krontäckning 



Modell: synliga träd och krontäckning -
småhus

• Antal synliga träd varierade 
mellan 0 och 17 inom 50m från 
husfasad

• Medel 5.1, Median 7
• Förklaringsgrad 68%
• Max krontäckning ca 3700m2 / 

ca 37%

Slutsats: När krontäckt 
area understiger ca 500m2

inom 50m radie finns risk 
för att måttet 3 träd inte 
uppnås (Prediktion 80%)



Prediktionsintervall småhus

Småhus Prediktion (80%) Prediktion (90%)

Krontäckning m2 Prediktion övre gräns
nedre 
gräns Prediktion övre gräns

nedre 
gräns

500 5,6 8,4 2,8 5,6 9,3 2,0
600 6,1 8,9 3,3 6,1 9,8 2,5
700 6,5 9,4 3,7 6,5 10,2 2,9
800 6,9 9,7 4,1 6,9 10,5 3,3

1000 7,5 10,3 4,7 7,5 11,2 3,8
1200 8,0 10,8 5,1 8,0 11,7 4,3



Exempel på småhusområde 
med krontäckning < 500 m2

(per hus och inom 50m radie)

• Ex. från Ystad – rel. nybyggt 
område

• Sannolik brist, dvs färre än 3 träd 
(för de orangea byggnaderna)

• De träd som finns är mestadels små 
och låga (nyplanterade) och bidrar 
därmed inte till krontäckningen



3 träd - statistik per tätort

Vilken ”gräns” beskriver risken för brist bäst??



3 träd DeSO

Malmö Landskrona



3 träd DeSO

Helsingborg Ängelholm



3 träd DeSO

Lund Trelleborg



Slutsatser

• Krontäckning kan användas som en
proxy för måttet 3 träd

• Definitionen av vad man avser med 
“träd“ är avgörande om man använder
proxy!

• Resultaten kan användas på
aggregerad nivå, dvs, på stadsdelsnivå
(DeSO)

• Om metoden ska gå att följa upp är det 
viktigt att indata är konsistenta över tid
och definitionerna hålls lika.



3-30-300

30 procent krontäckningsgrad i varje stadsdel



Indata – höjdraster vegetation

• Potentiellt nationellt dataset
(Boverket/SCB och Lantmäteriet) 

• Homogent – jämförbart

• Översiktlig planering

• Jämförelse av 2 metoder (raster & vektor) 

Raster Vektor
Hässleholm 1 869 765 2 017 065

Ystad 1 455 876 1 458 447

• Data från ytmodell och ”true ortho” (Lantmäteriet), flygbilder
• NDVI från Sentinel-2 satellitdata, maxvärden per säsong
• Klassificerad data i höjdintervall: (0-2-3-5-10-20-30-45 m)

• Mer info: Kartläggning av träd i städer och tätorter - Boverket

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/klimatanpassningsarbete-for-den-byggda-miljon/temaomraden/kartlaggning-av-trad-i-stader-och-tatorter/


Krontäckning inom DeSo (%) 
(Redovisningsnivå)
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Krontäckning inom ruta 100m (%) 
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Ystad
Hässleholm



Krontäckning inom ruta 50m (%) 
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Ystad
Hässleholm



Krontäckning DeSO övriga tätorter
Ängelholm

Helsingborg Landskrona



Krontäckning DeSO övriga tätorter, forts
Malmö Lund



Krontäckning DeSO övriga tätorter, forts

Kristianstad

Trelleborg



Krontäckning statistikområde

DeSO-områden Tätort 50m-rutor
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Tätort 50m-rutor 
medelvärde 

krontäckning %

Antal 50m-
rutor Areal hektar 

Helsingborg 12,1 17624 4095
Hässleholm 12,9 5808 1328
Kristianstad 8,4 9703 2155
Landskrona 8,4 6003 1381
Lund 12,1 11213 2637
Malmö 7,9 33179 7833
Trelleborg 5,8 7273 1622
Ystad 12,0 4861 1099
Ängelholm 14,4 9987 2194



Krontäckning statistikområde 50m-ruta
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Slutsatser

• Krontäckning från träd högre än 5m används för 30-
måttet, för att få en konsekvent och jämförbar siffra

• Resultaten kan användas på olika nivåer för 
uppföljning i tid och rum– från 50m-rutor till hela
tätorter

• 30-måttet är det av måtten 3-30-300 som är enklast
att följa upp, men också det mått som kan
“överdrivas” beroende på tex hur statistikområdena
väljs i relation till rutberäkning.

• Om metoden ska gå att följa upp är det viktigt att
indata är konsistenta och definitionerna är
välspecificerade.



3-30-300
300 meter till närmaste park eller grönområde



Mått

I denna studie analyseras närhet till:

0,5 ha stort och 30 m brett grönområde

Definition av grönområde

Ett område av sammanhängande grönytor som är allmänt tillgängligt. Betesmark räknas till 
grönområden, men inte åkermark. Kyrkogårdar och skolgårdar ingår, men inte koloniområden 
och idrottsanläggningar. Karteringen avgränsas geografiskt till tätort + 300 meter omland.

(12-stegs analys för att beräkna fram ytor)



Kartering

I denna studie karteras grönområden
med GIS-operationer och en
kombinaltion av följande underlag:

- Lantmäteriets Topografi 50

- Nationella Marktäckedata (NMD)
(senaste daterat 2017-2019
Uppdateras var 5:e år, 10m pixlar )

- (Open Street Map (OSM))

- Järnvägar och vägar från Trafikverket

- Byggnader och fastigheter från
Lantmäteriet

Hässleholm



Resultat

Andel bostäder som når ett 0,5 ha stort 
och 30 m brett grönområde inom 300 m

Samtliga tätorter: 97%

Hässleholm



Hässleholm Kristianstad

Trelleborg Malmö

Landskrona Helsingborg

Ystad

Lund

Ängelholm



(Resultat 200m)

Andel bostäder som når ett 0,5 ha stort 
och 30 m brett grönområde inom 200 m

Samtliga tätorter: 87%

Hässleholm



Hässleholm Kristianstad

Trelleborg Malmö

Landskrona Helsingborg

Ystad

Lund

Ängelholm



Slutsatser

- 300 m radie till 0,5 ha stort 
grönområde är en för låg 
ambition, 200 m 
(fågelavstånd) är fullt möjligt 
och stämmer bättre med till 
exempel Boverkets 
rekommendation (300 m 
gångavstånd)



3-30-300
Sammanställning och slutsatser



Sammanställning

Hur många bostäder uppnår alla mått, eller inget?



Sammanställning 3
3-30-300

Andel bostäder som ser 3 träd

Samtliga tätorter: 46%
61%
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Sammanställning 30
3-30-300

Andel bostäder med 30% krontäckning 
inom 500 m

Samtliga tätorter: 1%
Andel bostäder med 20% krontäckning 
inom 500 m

Samtliga tätorter: 6%

Andel bostäder med 10% krontäckning
inom 500 m

Samtliga tätorter: 47%



Sammanställning 300
3-30-300

Andel bostäder som når ett 0,5 ha stort 
grönområde inom 300 m

Samtliga tätorter: 97%
Andel bostäder som når ett 0,5 ha stort 
grönområde inom 200 m

Samtliga tätorter: 87%



Nästa steg i och efter projektet

- Fastställa definitionerna
- Fastställa metodstegen
- Beräkna för alla orter? 

(intresse?)
- Säkerställ datatillgång
- Fundera på hur indikatorn eller 

indikatordelarna redovisas bäst
- Annan användning? 

(utöver till Regionplanen) 



3 träd

Cecil Konijnendijk. (2022). Evidence-based guidelines for greener, healhier, more resilient
neighbourhoods: Introducing the 3-30-300 rule – Journal of Forestry Research

üEvidens för koppling mellan hälsa och tillgång till träd/grönområden
üStörre träd bättre än mindre
üEj evidens för måttet 3 träd



Sammanställning
3-30-300

Andel bostäder som uppnår alla mått

Samtliga tätorter: 1%
Andel bostäder som uppnår minst två mått

Samtliga tätorter: 44%

Andel bostäder som uppnår minst ett mått

Samtliga tätorter: 98%



Sammanställning
3-10-200

Andel bostäder som uppnår alla mått

Samtliga tätorter: 26%

Andel bostäder som uppnår minst två mått

Samtliga tätorter: 60%

Andel bostäder som uppnår minst ett mått

Samtliga tätorter: 94%


