
tet och som inom sig består av många oli-
ka etapper. Tanken är att stärka och kopp-
la samma de tre parker som ingår i hälso- 
stråket så att man ska kunna gå eller cykla 
tryggt och säkert i ett stråk från centrum 
ut till parker och grönområden inom 
Täby, säger Marlene Thelandersson till- 
förordnad parkchef och stadsträdgårds-
mästare i Täby kommun.

– Det är en lång process att bygga ut 
hela hälsostråket och det finns inget slut- 
datum, utan vi arbetar både på kort sikt 
men också på väldigt lång sikt där varje 
etapp är en utmaning i sig, tillägger hon.

FORSKNINGSASSISTENTEN ANNA ÅSHAGE 

vid SLU är hälsostråkets expert eftersom 
det ingår i hennes arbete i forsknings- 

projektet Hälsofrämjande utemiljö – en 
utökad fallstudie i Täby kommun. Hennes 
arbete i Täby är en fallstudie där kunska-
per testas, utvärderas och tillämpas som  
en del i det större forskningsprojektet 
Hälsofrämjande utemiljö – koncept och 
modeller för att främja designprocesser, som 
leds av Anna Bengtsson vid SLU.

– Förutsättningarna för olika hälso- 
främjande funktioner i det offentliga 
rummet är att de behöver möta alla de 
behov som invånarna kan ha. Från bör-
jan omfattade projektet endast en hälso-
park, men en projektgemensam utvär-
dering av platsens lokala förutsättningar 
och resultat från en invånardialog visade 
på behovet av att planera för ett större 
område för att tillgodose hälsofrämjan-
de effekter för alla tänkbara brukare med 
olika behov. Slutsatsen blev att kopp-
la ihop parker och grönområden vilket 
mynnade ut i ett program för utveckling 
av ett hälsostråk som beskriver både hur 
hälsofrämjande miljökvaliteter kan dis-
poneras inom stråket och hur utemiljön i 
Täby kan byggas ut till ett stråk som tyd-
ligt hänger ihop med den centrala delen 
av Täby och vidare ut till de gröna och blå  
rekreativa naturområden som finns natur-
ligt inom kommunen.

PROJEKTET TESTAR OCH utvärderar ett  
verktyg som kallas QET-verktyget (Qua-
lity evaluation tool) och som är ett  design- 
verktyg framtaget av forskarna Anna 
Bengtsson och Patrik Grahn vid SLU. Det 
består av tre designkoncept där 19 miljö- 
kvaliteter utvärderas i relation till brukar-
nas kontakter med utemiljön i fyra olika 
zoner. Användningen av verktyget följer 
en evidensbaserad arbetsprocess som är 
indelad i tre delar. 

– Evidensbaserad är ett begrepp från 
den medicinska världen och handlar 
här om att praktiskt utveckla utemiljön  
utifrån kunskaper om naturens hälso- 
främjande effekter i en designprocess där 
varje sammanhang har olika lösningar, 
förklarar Anna Åshage.

FÖRST GÖRS EN inventering för att identi- 
fiera vilka hälsofrämjande miljökvaliteter 
som redan finns i utemiljön. Sedan förs en 
dialog med potentiella brukare och miljö- 
kvaliteternas betydelse för dem i olika 
delar av utemiljön. Därefter utformas ett  
designförslag utifrån de miljökvaliteter 
som är viktiga ur ett hälsoperspektiv vilka 

är uppdelade i designkoncepten bekväm 
design och stimulerande design med en ut-
maningsgradient. 

Miljökvaliteterna för bekväm design 
utgör förutsättningarna för att miljön ska 
upplevas tillgänglig och användbar för oli-
ka personer:

• Nära och lättillgängligt
• Trygghet och säkerhet
• Omgärdning
• Familjärt/lätt att ta sig
• Orienterbarhet
• Olika möjligheter i olika väder

Miljökvaliteterna för stimulerande de-
sign ger tillgång till olika typer av aktivi-
teter och upplevelser av natur med hälso- 
främjande effekter för olika personer: 

• Lustfyllda/meningsfulla aktiviteter
• Kontakt med omgivande liv
• Sociala möjligheter
• Kultur och koppling till gångna 

tider
• Symbolism/Spegling
• Öppet och utsikt
• Känsla av rymd
• Artrikedom och variation
• Sinnlig njutning av natur
• Årstidsväxlingar i naturen
• Rofylldhet
• Vildhet och natur
• Avskilt och skyddat

Utmaningsgradienten för stimulerande 
design följer en skala från rofylld avskild-
het till utåtriktad fysisk aktivitet och social 
interaktion. 

Tanken med arbetsmodellen och verk- 
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IDÉN TILL DET som k om att bli ett häl-
sostråk dök upp för flera år sedan då då-
varande stadsträdgårdsmästaren i Täby 
kommun, Poa Hellqvist, kom i kontakt 

med Patrik Grahn, professor i miljöpsy-
kologi vid SLU i Alnarp. Sedan dess har 
forskare och kommunens landskapsar-
kitekter samarbetat med att ta fram ett 

program för utvecklandet av ett häl-
sostråk. 

– Hälsostråket är uppdelat i tre större 
etapper vilka utgör stommen i hela projek-

Ett program för byggandet av ett hälsostråk med positiva hälsoeffekter i vardagen  
för alla åldrar är ett spännande samarbetsprojekt mellan Täby och  

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Just nu färdigställs en lekplats  
med fokus på barn och hälsa som en del av projektet.

Isabella Malmnäs

Här skapas ett hälsostråk
I Åkerbyparkens första etapp används växter för att skapa god omgärdning och begränsa exponering mellan park och kringbebyggelse. Portaler bidrar till bra     orienterbarhet och skapar tydliga entreér. FOTO: ANNA ÅSHAGE

Snart kan besökarna plocka bär i parken.
 FOTO: ISABELLA MALMNÄS
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tygen är att kunna stötta och vara ett  
slags guide för landskapsarkitekter och 
trädgårdsdesigners vid planering och de-
sign av hälsofrämjande utemiljöer.

– Vid byggandet av nya bostäder är 
det extra viktigt att identifiera de hälso- 
främjande miljökvaliteter som redan 
finns för att kunna bevara och fortsät-
ta utveckla dessa. Anläggningsmässigt 
krävs det mindre resurser att förstärka 
befintliga gröna mellanrum och un-
danröja de hinder som finns för hälso- 
främjande utemiljöer i vår vardag än vad 

som krävs för att tillskapa sådana värden 
från noll. Det är viktigt att rofyllda mil-
jöer värnas, att skapa buffertar mot bul-
lerstörande vägar och att säkerställa till-
gång till olika hälsofrämjande kvaliteter. 
Genom att skapa alternativa gångstråk 
som komplement till vanliga gång- och 
cykelstråk, till exempel genom att för- 
stärka upptrampade stigar genom gröna 
dungar, kan man med små åtgärder ge 
ökad tillgång till naturbaserade hälso- 
främjande upplevelser. Med andra ord 
börja med att se vad man har, till exem-

pel högväxta träd som inte återskapas på 
en generation, säger Anna Åshage.

LIBBÄNGENS LEKPLATS ÄR en etapp som 
pågår nu. Senare i sommar kommer den 
att öppnas efter en genomgripande om-
byggnation där fokus varit barn och hälsa.

– Det är intressant att följa hur vår forsk-
ning omsätts till anlagd miljö. Efter en med-
borgardialog har lekplatsen analyserats uti-
från de miljökvaliteter som är bra för barns 
utveckling och sedan omsatts praktiskt till ett 
designprogram av kommunens landskaps-
arkitekter tillsammans med externa konsul-
ter. Mycket händer under en arbetsprocess 
innan den slutliga designen är färdigbyggd, 
till exempel ekonomiska ställningstagan-
den som påverkar den ursprungliga tanken. 
Varje steg ska upphandlas och det är många 
involverade. Anläggningstekniskt sker förstås 
också anpassade åtgärder som när en lek- 
vänlig gammal tall efter lite extra omtanke 
fick asfalten borttagen där den står utan att 
skadas, eftersom den är ett viktigt lekelement 
för barnen. En annan detalj som krävde en 
del extra lösningar tekniskt och ekonomiskt 
är en ny korkbeläggning på tillgänglighets- 
anpassade ytor istället för den gummi- 
beklädnad som annars skulle använts. Något 
som inte var helt självklart från början men 
som nu kommer att testas och utvärderas, av-
slutar Anna Åshage.

För den slutliga designtouchen av 
Libbängens lekplats står Karavan land-
skapsarkitekter som gjort konstruktions- 
ritningarna, Bjerking AB som varit grön  
byggledare och BITE Mark och Anläggning 

RIVAGE vilstol med USB-laddare 
Design: David Karásek, Radek Hegmon

Konsten att
trivas tillsammans.

På avstånd.
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Öppen och oprogrammerad yta i Södra Byängsparken, som i framtiden kan utvecklas till att koppla 
ihop hälsostråket med utvecklingsområdet Täby park. FOTO: ANNA ÅSHAGE

Sittplats med pergola och odlingslådor ger möjlighet till samvaro intill en lekplats i Norra Byängsparken. Här finns också en sensomotorisk gång med 
olika underlag som känns, ser ut och låter på olika vis.   FOTON: ANNA ÅSHAGE
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Anslut alla dina maskiner för grönyteskötsel och trädvård  
(även från andra tillverkare) till Husqvarna Fleet Services™
för att övervaka dem från en telefon, surfplatta eller bärbar dator.

Läs mer på  husqvarna.com/se/fleetservices

ETT ENKLARE SÄTT 
ATT HÅLLA KOLL PÅ 
DIN UTRUSTNING

	■ All din utrustning på ett ställe 
	■ Spåra alla maskiner på kartan
	■ Se när och hur mycket du har använt den
	■ Servicehistorik och aviseringar

PROVA  
GRATIS I  

3 MÅNADER*
Skapa ett konto, anslut maskiner 

och användare - och prova 
Husqvarna Fleet Services™ utan 

prenumerationsavgift. * 

*Giltig prenumeration och sensorer krävs för att använda tjänsten.
Läs mer om villkor på husqvarna.com/se/fleetservices

BG Byggros AB     Tel.:  0771 48 9000  www.byggros.combyggros_abByggros ABBGByggros

Hållbara och klimatsmarta lösningar  
som skapar levande, gröna städer

Med vårt system BGreen-it kan du skapa 
gröna oaser i städerna med professionella och 
kundanpassade lösningar till alla typer av gröna 
väggar, gröna tak och takträdgårdar. 

AB som är entreprenör. Lekplatsen är delvis 
färdigbyggd men kommer snart att öppnas 
i sin helhet. I skrivande stund planteras den 
nya vegetationen vilket inte enbart rör sig om 
buskar och blommor utan även om en hel del 
ätbart som smultron och hallon. Om några 
veckor när det är tillräckligt varmt ute dyg-
net runt kommer den nya korkbeläggningen 
Corkeen, som lanseras som ett klimatsmart 
alternativ, att läggas ut som fallskydd. 

LEKPLATSEN UTMÄRKS AV en varierad topo- 
grafi och rumsbildning. Det finns flera 
kullar uppbyggda i olika höjd som ger en 

stimulerande terräng och väcker nyfiken- 
het att undersöka vad som gömmer sig 
bakom dem. Ett specialbyggt multi- 
funktionellt trädäck centralt placerat 
runt ett nyplanterat kaukasisk vingnöt 
har färdigställts. Fria siktlinjer därifrån 
ger överblick över merparten av lek- 
platsens lekmiljöer och tanken är att 
vuxna ska kunna sitta där och ha en bra 
översikt vilket förskolelärare saknat tidi-
gare. Barnen kan tänkas använda trädäck-
et på många olika sätt, kanske som en 
scen men naturligtvis också att sitta 
på. Specialbyggd är även en stor sand- 

låda i närheten av en liten miniby av små- 
hus uppförda runt ett nyplanterat äppel- 
träd av sorten Barnträd. 

För lite äldre barn finns en balans-
bro av träkubbar, mer balansträning i 
form av orange kuber som lyser på kväl- 
len och för ännu tuffare utmaningar, smala 
trästockar som snurrar. Ett barnråd på för-
skolan i närheten av parken har varit del-
aktigt och lämnat synpunkter på den nya 
lekplatsen. Ett exempel på bra och viktig 
input från barnen själva är att den gamla 
uppskattade men utslitna linbanan nu är 
ersatt av en ny. 

En naturpark intill en skola vid Åkerbyparken erbjuder lekvänlig naturmiljö där barn har byggt en kojby. FOTO: ANNA ÅSHAGE


