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Sammanfattning 
Knivsta kommun har genom LONA-projektet Barns närnatur i Knivsta och Alsike 
kartlagt områden som används av barn och unga. I kartläggningen har samtliga förskolor 
medverkat, barn och unga från Alsike och Knivsta fritidsgårdar samt ungdomar från en 
åttondeklass på Thunmanskolan. Förskolorna samt barn och ungdomarna har fått märka 
ut vilka områden de använder på karta. Områdena har sammanställts och analyserats i 
kartprogrammet ArcGIS samt analyserats genom Matrix-Green genom en så kallad 
konnektivitetsanalys. 

Utifrån enkätundersökning och de genomförda analyserna går det att dra flera slutsatser. 
Enkäterna visar på att närnaturen nyttjas i hög grad i både Knivsta och Alsike, något som 
också framkommit i samtal med förskolepedagoger. Områdena besöks också för flera 
olika syften och väljs med stor omsorg. Det är tydligt att områdena används som en viktig 
del i den pedagogiska verksamheten. 

Både i enkäterna och i analyserna framgår det med största tydlighet att det är ett högt 
tryck på områdena. Konnektivitetsanalyserna pekar ut ett känsligt system med många 
olika komponenter och relativt få språngbrädor. På lokal nivå är konnektiviteten dock 
god medan den på tätortsnivå är bristfällig. 

De flesta områden som pekas ut av förskolorna ligger inom 300 meter från förskolan. 
Detta understryker vikten av att närnatur, för att den ska nyttjas, verkligen ska ligga just 
nära. 

Analyserna utgör en grund för beslutfattare för att undersöka framtida brister vid ett ökat 
tryck till följd av tillkommande bostadsområden samt påverkan av exploatering när ytor 
som används av barn riskerar att försvinna. Det utgör också en bra grund för att planera 
insatser för skötsel och förvaltning. 

Kartläggningen visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre områden centrala framför 
allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock med all tydlighet att 
områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre områdena inte ska bli så 
stor. Ett sätt att säkerställa fortsatt tillgång på grönytor är att skydda dem som tätortsnära 
naturreservat. En djupdykning har gjorts för att se över tre viktiga områden för att i 
framtiden säkra behovet av tätortsnära natur.  

Kölängen, Ängbyskogen och Gredelbyhagar och Trunsta träsk utgör alla en viktig del av 
Knivsta kommuns grönstruktur. Samtliga ligger så till att de nyttjas flitigt av människor 
som bor angränsande områdena. Samtliga områden håller också en stor kvalitet i såväl 
ekologiska som sociala värden. Gredelby hagar är det området som ligger mest centralt 
inom tätorten där nåbarheten från både Knivsta och Alsike kan ses som förhållandevis 
god. I och med åtgärder i årummet ökar också tillgängligheten märkbart.  

Samtliga områden nyttjas också av förskolor. Gredelbyhagar är de område som också 
nyttjas flitigt av Naturskolan i olika sammanhang. Både Gredelby hagar och Ängbyskogen 
ligger så att det lämpar sig som utomhusklassrum för Högås- respektive Ängbyskolan. 

Att skapa tätortsnära naturreservat i kommunen kan ses som en viktig investering för att 
säkerställa folkhälsa, rekreation, turism, miljö, biologisk mångfald och en möjlig framtida 
besparing genom att områdena i stor omfattning bistår Knivsta kommun med många 
olika typer av ekosystemtjänster. 

Knivsta kommun har goda förutsättningar för att fortsatt värna om och skapa en god och 
tillgänglig bebyggd miljö för barn och unga där närheten finns till gröna och rekreativa 
ytor. 

Med grönstrukturplanen, skötselplanen för kommunens natur- och skogsmark samt 
rutinerna för barnkonsekvensanalys finns både underlag och till viss del rutiner för att 
implementera kommunens målsättning att bli en kommun där framtiden bor. 
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1. Inledning 
Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Mellan 2014-2015 var 
tillväxttakten 4,5 % (Demos). Målsättningen är att dagens knappt 17 000 invånare till år 
2025 ska var 25 000. Knivsta kommun är också en i många avseenden ung kommun. En 
knapp tredjedel av kommunens befolkning är under 18 år (SCB). Merparten av 
befolkningen bor i kommunens två tätorter Knivsta, 48 procent, och Alsike, 23 procent. 
Ambitionen är att kommunen ska fortsatt växa främst i tätorternas centrala delar. Det här 
gör att exploateringstrycket är högt och att kommunen har påbörjat sin resa från ett 
stationssamhälle till småstad. 

En utmaning som många kommuner brottas med vid snabb förtätning är att de gröna 
och rekreativa värdena hamnar i konflikt med den snabba förtätningstakten. När 
ytterligare människor tillkommer ökar också trycket på grönytorna och därför är det extra 
viktigt att ta ett samlat grepp vid exploatering för att både bevara och utveckla de gröna 
kvaliteter som finns, för att säkerställa en god livsmiljö för både unga och gamla. En 
särskild utmaning kopplat till barns behov av ytor för lek, rekreation och lärande. Där 
tenderar förtätning att begränsa ytor tillgängliga för barn. 

Vid byggnation och förtätning finns en stor risk att områden som är socialt viktiga byggs 
bort eftersom underlag för att göra denna bedömning saknas. Den här rapporten 
sammanställer resultatet från ett projekt där naturområden som nyttjas av barn och unga 
synliggörs och ges ett värde. Tre större områden pekas också och föreslås skyddas för att 
uppnå den önskade utveckling av kommunen samtidigt som barns miljöer värnas och ges 
plats.  

Projektet har möjliggjort genom finansiering från Naturvårdsverkets Lokala 
naturvårdssatsning (LONA). Projektet har genomförts som ett samarbete mellan 
samhällsbyggnadskontoret och Naturskolan. Ekologigruppen och Ramböll har deltagit 
som externa konsulter. 

Bakgrund 
Barn och unga behöver utrymme och behöver få ta plats. För att pröva sina kroppar, sitt 
mod och sociala förmågor, söker de sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 
och som väcker nyfikenhet och engagemang.  

Hälsa 
När städerna växer och förtätas minskas utrymmet för barn och unga. Det här påverkar 
deras möjligheter att röra på sig dagligen i sin närmiljö vilket i sin tur påverkar deras 
välbefinnande negativt med risk för försämrad hälsa. För att säkra goda förutsättningar 
för barn och unga att leva och utvecklas i städer och tätorter behöver vi tillvarata och 
utveckla utemiljöerna.  

Betydelse av närheten, storlek och kvalitet av närnatur på barns- och ungas hälsa har 
undersökts i olika studier. Studierna har visat att barn som inte får möjlighet att 
regelbundet vistas i natur drabbas av en förhöjd risk för ohälsa. De vanligaste 
hälsoproblemen relateras med bland annat fetma, depression och 
koncentrationsproblematik. Vistelse i naturen bidrar därmed att minska sjukfrånvaro, 
mediciner och sjukvårdskostnader.  

Ökad befolkningstäthet, förtätning av städer samt alldeles för trånga förskole- och 
skolgårdar ökar behovet av att säkerställa utbudet av lekmöjligheter och grönska i 
naturområden nära bostaden, förskolan och skolan. 

Många studier har påvisat sambandet mellan tillgång till lekmöjligheter i naturområden 
och förbättrad motorisk kapacitet och koncentrationsförmåga för förskolebarn. Täta 
stadsmiljöer är ofta bullerutsatta. Lek och rörelse i naturen möjliggör därför också en 
bättre ljudmiljö för barn, vilket bidrar till att minska stressen, öka 
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koncentrationsförmågan och öka kreativiteten. Barn får också möjlighet att i en annan 
uträckning ta plats, springa snabbt och leka på sina egna, snarare än stadens villkor. 

Barns lekbeteende i naturen visar färre konflikter, mindre störningar på varandras lek 
samt det bidrar till en positiv genuseffekt, det vill säga leken blir friare från 
könsstereotyper och dessutom mer jämställd. Det har också visats att flickor och pojkar 
leker mer tillsammans utomhus än inomhus där leken tendera att bli mer uppdelad. 

Närhet 
Barn har en begränsad rörlighet och kan inte förflytta sig lika stora avstånd som de flesta 
vuxna. De är i större utsträckning beroende av säkra och trygga vägar till de områden de 
nyttjar. Om avståndet till natur- eller grönområde är mer än 300 meter minskas vistelse 
drastiskt. Att främja vardagliga former av naturkontakt betyder att fokus måste ligga både 
på att undvika mentala och fysiska barriärer, det vill säga skapa korta avstånd 
(lättillgänglig), och på trygga stråk till naturområden som finns i barnens nära 
omgivningar.  

Barn knyter också an till sin närmiljö och de områden som de besöker ofta. Genom att 
skapa tätare kontakter mellan barn och deras närnatur (den så kallade kulturella 
dimensionen) ökas barnens förståelse om hållbarhet och hållbar utveckling samt deras 
framtidsengagemang i naturskydd och bevarande av skog. 

Variation 
För att öka de positiva effekterna till barns välbefinnande bör naturen runt förskolor 
karakteriseras av en hög biologisk mångfald och ett varierat landskap med öppna och 
slutna rum samt en kuperad naturmark med träd och buskar. Naturelement som bidrar till 
lek, kreativitet och fantasi är bland annat buskage, stenar, fallna träd, grova träd, kottar 
och pinnar medan klätterträd och stora stenar bidrar till motorisk utveckling. Varierade 
naturmiljöer ger också möjlighet till lek för barn i olika ålder, till exempel kan de minsta 
samla material medan de äldre kan bygga och konstruera. Naturen runt förskolor ska 
också kunna erbjuda miljöer för lugn och ro, samt trygghet. En överblickbarhet 
uppskattas av både barn och pedagoger så att de kan uppskatta områdets storlek och dess 
olika rum och stigar. En annan viktig aspekt relateras till naturen tålighet, det vill säga 
möjlighet att tåla lek av många barn. 

Nationella mål och riktlinjer 

Flertalet nationella mål och riktlinjer finns för att främja hälsa, goda livsvillkor och 
deltagande hos barn.  

Det nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Här är barns och ungas uppväxtvillkor ett 
särskilt utpekat målområde. Utemiljöer som är bra för barn och unga är också en given 
del av en god bebyggd miljö som begreppet preciseras i det femtonde miljökvalitetsmålet. 

De nationella målen om folkhälsa lyfter vikten av delaktighet, barns miljöer och ökad 
fysisk aktivitet. Det första folkhälsomålet handlar om möjlighet till delaktighet och 
inflytande i samhället. Här har den bostadsnära naturen sin betydelse som en miljö för 
möten mellan människor. I det tredje folkhälsomålet om trygga och goda uppväxtvillkor 
spelar den bostadsnära naturen en stor roll då den utgör viktiga miljöer för barns lek och 
utveckling. Det nionde folkhälsomålet handlar om ökad fysisk aktivitet och där är den 
bostadsnära naturen en viktig förutsättning. 

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och ratificerades av Sverige 1990. 
Därmed har Sverige åtagit sig att följa konventionens innehåll och anda samt att aktivt 
förverkliga intentionerna i den. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.  

Genom barnkonventionen har Sverige förbundit sig att verka för konventionens 
uppfyllande. Bland annat ska barn ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör 
dem. Konventionen erkänner också barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
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Styrdokument 
Knivsta kommun har flera styrdokument och riktlinjer som behandlar grönstruktur, 
rekreation, tillgänglighet och barns deltagande. Nedan presenteras kort en genomgång av 
de mest relevanta dokumenten för det här projektet. 

Grönstrukturplan 
Knivsta kommuns grönstrukturplan antogs 2016. Planen utgör en del av översiktsplanen. 
Målsättningen med planen är att stärka de gröna sambanden i kommunen för att trygga 
en god tillgång till samt hushållning med kommunens grönytor och de ekosystemtjänster 
som de bistår oss med. Ett särskilt fokusområde för planen är folkhälsa och rekreation 
med målbilden:  

I Knivsta erbjuder grönstrukturen ett rikt vardags- och friluftsliv samt bidrar till 
förbättrad folkhälsa genom trivsamma miljöer i såväl stad som på landsbygden. 

Grönstrukturplanen inkluderar också riktlinjer för utemiljö. De syftar till att vägleda 
exploatering och planering av åtgärder för att säkra tillgången till gröna rum för 
rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och friluftsliv. I riktlinjerna inkluderas både avstånd 
till olika utemiljöer samt minsta ytmått med avsikt att säkerställa både kvalitet och 
kvantitet för skol- och förskolegårdar. Boverkets riktlinjer samt workshop har används 
för att ta fram avståndsmått. Grönplanen pekar ut måtten för förskole- respektive 
skolgårdar som 40 kvm respektive 30 kvm per barn. Den totala storleken bör helst 
överstiga 3000 kvm för att ge barnen möjlighet att utveckla lek och socialt samspel på ett 
sätt som tillgodoser deras behov. 

 
Riktlinjerna för utemiljö används som vägledande underlag vid markanvisning, 
planbesked och detaljplaneläggning samt vid planering och projektering av åtgärder som 
berör parker och naturområden. Variationer kan ske med hänsyn till förutsättningar eller 
målkonflikter. Kompensatoriska åtgärder övervägs vid avvikelser från riktlinjerna. 

Grönstruktur för folkhälsa och rekreation uppfyller en viktig roll, där tillgång till naturen 
leder till bland annat till mindre stress, har en återuppbyggande effekt och förbättrar 
motorik och koncentrationsförmåga hos barn. Tillgängliga och upplevelserika gröna 
miljöer har en stor positiv påverka för fysisk aktivitet för både barn och vuxna.  

Strategi för skog och naturmark i Knivsta kommun 

Strategi för skog och naturmark i Knivsta kommun (beslutad i Kommunfullmäktige 
2014-06-18) pekar ut mål och strategier för kommunens skog och natur med syfte att 
bevara och utveckla sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Planen pekar ut 
betydelsen av skog- och naturmark för rekreation och återhämtning, där den tätortsnära 
naturen fyller en viktig funktion för både hälsa och välbefinnande. Att skapa en tillgänglig 
och attraktiv skog anses som en god samhällsekonomisk investering, särskilt i tätbebyggda 
områden där det ekonomiska rekreationsvärdet kan betydligt överstiga virkesvärdet.  

Riktlinjer för utemiljö 
 
Avstånd till grönyta, park, natur 

§ Mikropark (lek, picknick, läsa bok, mötas): 150 m 
§ Närnatur (natur, vildhet, träd): 300 m 

§ Större grönyta (brännboll, fotboll, multifunktionellt): 500 m 
§ Entré till rekreations- och friluftsområde: 800 m 

 
Rekommenderade mått för friyta/grönyta skola/förskola 

§ 40 kvm per barn för förskola 
§ 30 kvm per barn för grundskola  
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Skötsel av skog och natur följer ”Skötselplan för Knivsta kommuns skog och naturmark 
2014-2020” där olika åtgärder pekas ut för både Ängbyskog, Gredelby hagar och Trunsta 
träsk. 

Rutiner för barnkonsekvensanalys 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att barnkonsekvensanalyser ska genomföras inför 
samtliga beslut. För att möjliggöra detta togs en barnchecklista med tillhörande 
anvisningar fram under 2014. Hur beslut påverkar barn ska belysas i samtliga beslut i 
kommunen. Barnchecklistan är ett redskap för att säkerställa att barnkonventionen, 
ungdomspolitiken och dess intentioner beaktas i kommunala beslut. Barnchecklistan 
upprättas vid beredning av ärende till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Se 
bilaga 4. 
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2. Kartläggning av barns närnatur 
Som ett led i arbetet med att fördjupa grönstrukturplanens intentioner samt möjliggöra 
för en implementering av barnkonsekvensanalys i kommunen i plan- och 
exploateringsärenden har en kartläggning gjorts av vilka naturområden som används av 
barn. Kartorna i denna rapport finns även digitalt. Informationen om de områden som 
används av förskolor samt barn och unga finns sammanställd och möjlig att 
tillgängliggöra i kommunens egna kartverktyg för att på så sätt möjliggöra för att 
informationen används vid exploatering och planläggning.  

Nedan följer en genomgång av genomförd kartläggning. 

Metod  
Projektet tar sin utgångspunkt i tidigare framtagna styrdokument. För att möjliggöra för 
att lyfta in hur barn påverkas av framför allt exploatering, planläggning och förtätning är 
en första steg att synliggöra vilka områden som används av barn och unga. För att göra 
det har kartläggningen tagit sin utgångspunkt i de minsta barnens behov och miljöer. 
Samtliga förskolor har besökts och fått rita ut på kartor vilka områden som de använder i 
sin pedagogiska verksamhet, de har också svarat på frågorna 

§ Hur ofta besöker ni området? 
§ Med hur många och vilka barn (ålder) 
§ Vad gör ni på platsen? 
§ Vad är bra? 
§ Vad saknas? 
§ Hur tar ni er hit? 

För att fånga in ålderssegmentet 9-12 år har besök också gjorts på Knivsta och Alsike 
fritidsklubbar där barn mellan 9-12 år har fått göra samma uppgift som förskolorna. Varje 
barn har pekat ut områden på kartan som de besöker. Även en åttondeklass på 
Thunmanskolan, ungdomar 14-15 år, har fått göra uppgiften. 

Innan besök gjordes på förskolor bjöds pedagoger från samtliga förskolor in för att 
diskutera projektet och vilka behovs som finns. Pedagogerna fick möjlighet att test-fylla i 
sina områden varefter enkätformulären uppdaterades och anpassades. Se bilaga 2 och 3 
för utformning av enkät. 

Områden som pekats ut redovisas i kartan nedan, den övriga informationen om hur 
området används finns sammanställt i tabeller för respektive område.  

Utifrån det insamlade materialet har olika typer av analyser genomförts för att på olika 
sätt titta på hur områden används, vilket besökstryck och eventuellt slitage de utsätts för. 
Analyserna som genomförts är: 

§ Sammanställning av förskola per område 
§ Antal barnbesök per område 
§ Antalet barnbesök per område/antal kvadratmeter för området samt 
§ En konnektivitetsanalys 

Konnektivitetsanalys är en vanligt förekommande metod för att analysera hur väl 
landskapet hänger samman. Mer går att läsa om detta i kommande avsnitt. 

En avståndsanalys för samtliga skolor och förskolor inom tätorten, utifrån Knivsta 
kommuns riktlinjer för utemiljö, har också gjorts för att titta på möjligheterna och 
förutsättningarna för vistelse i gröna miljöer för den pedagogiska verksamheten. 

Sammanställningen av områden som pekats ut av förskolor respektive barn i åldrarna 9-
15 år har gjorts med olika detaljeringsgrad. Detta har gjorts på grund av uppdragets 
omfattning och underlagens kvalitet, där underlagen från förskolorna har hållit högre 
kvalitet. Eftersom samtliga förskolor i tätorten har kommit in med svar bedöms 
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underlagsmaterialet och de analyser som har kunnat göras utifrån detta i större 
omfattning har bäring på fler barn. Då barn i förskoleåldern dessutom är känsligare för 
längre avstånd samt därigenom mer beroende av sin närmiljö har den prioriteringen känts 
motiveras. Äldre barn rör sig över större områden och är mer mobila, cyklar och/eller går 
själva till områden längre från hemmet och skolan. 

Samtliga förskolor har kommit in med svar, i vissa fall har dock inte samtliga fält i 
enkäten varit ifyllda. I de fall antal barn inte har pekats ut men frekvensen (exempelvis 1 
gång i veckan) har funnits så har enkäten kompletteras för att möjliggöra analysen. 
Kompletteringen har skett genom att på kommunens hemsida se antalet barn som finns 
på respektive förskola och därefter använda det som schablon. Denna komplettering har 
gjorts i undantagsfall. För en förskola har varken antal barn eller besöksfrekvens angivits, 
då har områdena bara illustrerats på kartan. 

 

 
Gröna miljöer stimulerar fantasin och bjuder in till lek. 
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Resultat och analys 
Närnaturen nyttjas flitigt av barn och unga i Knivsta kommun. I enkäterna pekas ca 100 
områden ut av förskolorna i Knivsta och Alsike tätorter. Områdena överlappar delvis 
varandra, varför det är svårt av att göra en exakt avgränsning. Många områden nyttjas 
också flitigt av flera olika förskolor. Skolbarnen pekar ut ca 35 områden i tätorten. De 
större barnen pekar generellt sett ut större områden samt områden som också ligger 
utanför tätorten.  

Figur 1.  Samtliga områden utpekade av förskolor, barn från fritidsklubbarna samt klass åk 8 på Thunmanskolan. 
(Ramböll, 2016) 
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Sammanställning ytor använda av förskolebarn 
I Knivsta tätort pekas ca 70 områden ut medan det i Alsike pekas ut ca 25 områden. I 
Alsike pekas också samma områden ut av flera olika förskolor i högre omfattning än i 
Knivsta. Detta kan bero både på att förskolorna är mer koncentrerade i Alsike, jämfört 
med Knivsta, samt att den tillgängliga naturen är mer begränsad i sin omfattning. 
Förskolorna nyttjar specifika, mindre områden som de har möjlighet att ta sig till till fots 
tillsammans med barnen. Både den mer anlagda och mer naturliga miljön nyttjas, ofta för 
olika ändamål. Skogarna runt lekplatser nyttjas flitigt, där det går att få ”både-och”. De 
olika besöken i de olika områdena väljs med stor omsorg.  

I kartanalyserna har ytorna som pekas ut av olika förskolor slagits ihop för att få en 
sammanfattande bild av hur många förskolor som använder respektive område. 

Figur 2.  Antal förskolor som använder respektive område. 
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I Figur 2 redovisas antal förskolor som använder utpekade områden. Här framkommer 
en tydlig bild av det befintliga trycket på centrala ytor i Alsike, Knivsta centrum och 
Västra Ängby och där de flesta ytorna används i genomsnitt av tre förskolor.  

Förskolorna väljer att gå till olika områden då de har olika användningsområden, passar 
för olika typer av lek och pedagogik samt för olika åldersgrupper. Detta innebär att 
områden inte är helt utbytbara mot varandra eftersom de används för olika syften. 
Förskolorna pekar också ut de parametrar som avgör hur de väljer ett område; dels 
avstånd, vad platsen erbjuder men också om det utnyttjas flitigt av andra. Flera förskolor 
har uttryckt att det är ett väldigt stort tryck på flera av de områden som de nyttjar. De 
väljer bort områden både på grund av ”trängsel” men också på grund av slitage och att 
”det inte finns något att titta på eller plocka med sig eller leka med (kottar, pinnar 
etcetera)”. Figur 3 nedan redovisar antal barnbesök per område. 

Figur 3.  Antal besök per område samtliga för samtliga förskolor. 
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Två områden är utpekat med ett mycket högt besökstryck med över 20 000 besök/år. 
Dessa områden är också de två områden som används av flest förskolor. Tre områden är 
utpekade med mellan 10 000-12 000 besök/år. Dessa ligger också med många förskolor 
runtomkring sig. I både Alsikes norra del och Västra Ängbys centrala delar finns en tydlig 
brist på lediga ytor. 

Ett annat sätt att illustrera besökstrycket och det möjliga slitage som sker på ett område är 
att titta på antalet kvadratmeter per barn för respektive område. Figur 5 visar att stora 
brister finns i tätorternas centrala delar där nästan samtliga områden är hårt belastade och 
barn har en hög konkurrens om lekytor. Här skulle en konkurrens kring möjlighet att 
hitta lekmaterial (pinnar, stenar bland annat) kunna uppstå. Det här pekar också på vikten 
att säkerställa områden med en viss yta. 

 
Figur 4.  Antal kvadratmeteryta per barn utifrån antalet besök per år och områdets totala yta. 
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Sammanställning av ytor använda av barn 9-15 år 
De äldre barnen pekar ut större områden samt uppger också att de rör sig inom tätorten 
mellan områden till fots och med cykel. Väldigt få pekar ut kollektiva färdmedel för att ta 
sig till olika naturområden. De områden som ligger längre bort, utanför tätorten, tar sig 
ungdomarna i större omfattning till tillsammans med sina föräldrar och då med bil.  

Även fast de äldre barnen rör sig längre sträckor, till exempel till bad, så framgår det 
också att barnen i stor omfattning använder sig av den natur som ligger nära deras bostad, 
skola eller någonstans på vägen mellan skola och bostad.  

De större barnen pekar ut båda tätortens badplatser som viktiga besöksmål. Både Särsta 
och Brunnbybadet är välanvända platser av många. Valloxen pekas också ut för 
användning under vinterhalvåret för till exempel skridskoåkning. 

 

Figur 5.  Samtliga områden utpekade av barn på Knivsta och Alsike Fritidsklubbar och årskurs 8 på 
Thunmanskolan. (Ramböll, 2016) 
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Konnektivitetsanalyser - Matrix-Greenanalys 
Konnektiviteten i ett landskap beror på hur väl värdefulla grönområden hänger ihop och 
hur väl olika arter därmed kan spridas. 

Utgångspunkten är att olika grönområden har olika karaktärer, så som ängs- och 
betesmark, barrskogar och lövskogar. Grönområden i staden kan vara mer eller mindre 
naturliga så som villaträdgårdar, alléer, kolonilotter, skogar och parker. Oavsett grad av 
naturlighet så utgör dessa områden livsmiljöer för olika arter. En förändrad 
markanvändning leder ofta till att dessa livsmiljöer och arter påverkas negativt. Påverkan 
sker både genom en direkt förlust av livsmiljöerna lokalt men också genom att 
livsmiljöerna blir separerade och isolerade från varandra, så kallad fragmentering av 
landskapet. 

En ökad fragmentering innebär försämrade samband mellan olika grönområden, en 
försämrad konnektivitet, vilket leder till minskade förutsättningar för arter att förflytta sig 
mellan lämpliga livsmiljöer.  

De här angreppssätten är vanligt förekommande inom ekologin för att titta närmare på 
grön infrastruktur samt se över hur känsliga strukturen är för påverkan. Den här delen av 
analysen tar sin utgångspunkt i att barns habitat också måste synliggöras samt att hur väl 
sammanlänkat och stabilt systemet är behöver belysas. Precis som för olika arter påverkas 
barns miljöer och deras livsförutsättningar av en förtätning av stadslandskapet.  

För att möjliggöra en konnektivitetsanalys har alltså barn pekats ut som en profilart. 
Analysen pekar ut 300 meter som det avstånd som är möjligt för ett barn att röra sig 
mellan olika områden. I det här projektet har används de befintliga områden som 
förskolor och skolbarn har pekat ut för att se hur väl sammanlänkade dessa kan bedömas 
vara. 

Samtliga områden har i programmet ArcGIS synliggjorts på en karta över Knivsta 
kommun genom att visas som fläckar eller s.k. ”patcher” i landskapet. Därefter användes 
ArcGISverktyget Matrixgreen för att skapa länkar mellan de digitala patcherna. Om 
profilarten kunde röra sig det avståndet som skiljde två patcher åt skapades en teoretisk 
spridningslänk mellan dessa områden. Om avståndet var för långt skapades ingen länk.  

Knivsta kommun är starkt präglat av infrastruktur som kan ses som olika barriärer. Där 
järnvägen och Gredelbyleden utgör de starkaste barriärerna. Brunnbyvägen utgör även en 
barriär i Alsike. Vi har därför inte utgått från att människor tar sig fågelvägen till olika 
områden. Istället har olika områden fått olika typer av motstånd för att simulera hur 
svårt/lätt det är att ta sig igenom dem, det vill säga om vi väljer den vägen eller inte. 
Grönområden har fått ett värde som gör att det är lätt att ta sig, vägar och större 
infrastruktur har fått ett värde som gör att motståndet blir större. Övergångsställen har 
gett ett lågt motstånd. Det går att anta att det är den vägen som vi väljer att ta. 

 

 

FAKTARUTA – Data för konnektivitetsanalyserna 
Indatan för konnektivitetsanalyserna är: 

§ Samtliga områden utpekade av förskolor respektive barn från fritidsklubbarna 
i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på Thunmanskolan 

§ Spridningsavståndet är satt till max 300 meter 
§ För att illustrera den troligaste vägen mellan olika områden har olika typer av 

markanvändning givits olika typer av motstånd. Grönområden har gett minsta 
motstånd och stora vägar och järnvägen högsta. Övergångsställen och 
järnvägsöver-, och undergångar har getts läger motstånd. 

§ Analyserna har delats upp för förskolebarn respektive barn 9-15 år. 
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Ett värde om 300 meter har satt som gränsvärde för hur långt barnen tar sig. Samtliga 
områden som har pekats ut av förskolorna respektive barn på fritidsklubbarna och åk 8 
på Thunmanskolan har använts.  Därefter har en analys gjorts för att se hur möjligheten 
ser ut att röra sig mellan områdena, alltså hur väl de hänger samman. Två analyser har 
genomförts en så kallad komponentsanalys och en Betweenness Centrality-analys. Båda 
presenteras nedan. 

Storskalig konnektivitet - Komponentsanalys 
Den första analysen, komponentanalysen, visade hur många komponenter, det vill säga 
fristående nätverk, det finns i tätorten. 

En komponent är en uppsättning patcher som är sammankopplade med länkar för ett 
visst spridningsavstånd. Varje patch i en komponent kan nås från alla andra patcher i 
komponenten, men inte från patcher utanför komponenten. Därför kan en komponent 
ses som en isolerad del av landskapet när det gäller konnektivitet. 

Storleken på komponenten är den totala storleken av alla patcher som är 
sammankopplade av länkar. Ju mindre den totala ytan av komponenten är, desto mindre 
sannolikt är det att den kan upprätthålla en livskraftig population. Komponentanalysen är 
därför särskilt användbar när man vill uppskatta den storskaliga konnektiviteten, dvs. 
konnektiviteten ur ett landskapsperspektiv.  

Arten kan röra sig väl inom respektive komponent men då inga länkar finns mellan 
komponenterna kan den alltså inte röra sig från en komponent till en annan. Många 
komponenter innebär därför att artens rörelseförmåga i landskapet är begränsad. Det kan 
också innebära att vissa patcher är helt isolerade i landskapet.  

När analysen görs för de områden som pekats ut av förskolor blir det tydligt att det för 
Knivsta och Alsike finns många olika komponenter. Detta innebär att områdena som 
sådant länkas samman på ett dåligt sätt. I figur 6 redovisas kompetensanalysen. Färgerna 
på komponenterna (nätverken) indikerar vilka områden som hänger samman. Många 
olika färger på en kartbild indikerar alltså att området innehåller många olika 
komponenter och kan sägas var tydligt uppdelat. De ljusblå länkarna mellan områdena 
visar på de sprindningslänkar om max 300 meter som områdena teoretiskt sett kopplar 
samman. 

För områden utpekade av barn på fritidsklubbarna i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan blir komponenterna färre och större. Detta beror i stor uträckning på att 
barnen pekat ut större områden som de vistas på, detta ses genom att färgerna på kartan 
är färre och att områdena är större, se figur 7.  
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Figur 6.  Komponentsanalys för områden utpekade av förskolor i Knivsta och Alsike. De olika områdenas färger 
indikerar att de tillhör samman nätverk, komponent. De blå länkarna mellan områdena visar hur områdena 
kopplar samman. (Ramböll, 2016) 
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Figur 7.  Komponentsanalys för områden utpekade av barn på fritidsklubbar i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 

på Thunmanskolan. De olika områdenas färger indikerar att de tillhör samman nätverk, komponent. De blå 
länkarna mellan områdena visar hur områdena kopplar samman. (Ramböll, 2016) 

Betydelse av enskilda områden i nätverket - Betweenness Centrality-analys 
Med en nätverksanalys kan olika aspekter (dvs. grad av betydelse) för enskilda patcher 
och/eller länkar analyseras. ”Betweenness Centrality” är ett sätt att identifiera patcher 
som är centralt belägna inom nätverket från ett konnektivitetsperspektiv. Denna analys är 
lämplig för att ta reda på betydelsen av enskilda patcher som så kallade ”stepping stones” 
eller språngbrädor för spridning. De patcher som har högst värde för Betweenness 
Centrality ligger på ett sådant sätt att de flesta av de kortaste rutterna mellan två patcher i 
nätverket passerar genom dessa högvärdiga patcher. De kan därför hävdas vara viktiga 
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språngbrädor i landskapet. Värdet för Betweenness Centrality varierar från 0 till 1, och en 
patch med högt värde kan således vara en viktig språngbräda i landskapet.  

Om ett sådant centralt område skulle försvinna kan det innebära att det som tidigare varit 
ett nätverk istället blir två eller flera nätverk, något som skulle påverka arternas 
rörelseförmåga i landskapet negativt. 

Av de områden som är utpekade av förskola är två områden med högsta värde tydliga i 
Alsike och tre områden med högsta värde i Ängby (figur 8). Dessa områden kan sägas 
vara viktiga för att nå andra områden och spelar således en teoretiskt viktig roll för 
möjligheten för barn att röra sig mellan olika områden. 

Figur 8.  BC-analys av områden utpekade av förskolor i Knivsta och Alsike. (Ramböll, 2016) 
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Figur 9.  BC-analys av områden utpekade av barn på fritidsklubbar i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan. (Ramböll, 2016) 

För områden utpekade av barn på fritidsklubbarna i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan blir det centralt belägna friluftsområdet en viktig språngbräda (figur 9). 
Många av barnen pekade också ut området som ett område viktigt för olika typer av 
aktiviteter så som cykling, fotbollsträning, löpning och skidåkning. 

Tillgångsanalys- närnatur förskolor och skolor 
Som ett led i att utöka analysen har kartor tagits fram för att se vilken tillgång på grönyta 
som förskolor respektive skolor har för sin pedagogiska verksamhet. De kommunala 
riktlinjer för utemiljö som anger avstånd till grönyta, park, natur är utgångspunkt för den 
analysen.  
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Avstånden har begränsats till 150, 300 och 500 meter eftersom de representerar ett 
maxavstånd för ett dagligt utnyttjande av närnatur. Enkätstudien påvisar också att de 
områden som ligger nära nyttjas mer frekvent och de som ligger längre bort mer sällan.  

Nedan redovisas kartor för förskolors och grundskolors tillgång till olika områden (figur 
10 och 11). Som visas i kartan ligger alla utpekade områden inom ett maximalt avstånd av 
500 meter. Inom 150 meter är det bara få ytor som pekas ut av förskolepedagoger, medan 
de flesta ytor ligger inom 300 meter avstånd.  

 

Figur 10.  Tillgång på områden inom 150, 300 och 500 meter från respektive förskola. 
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Figur 11.  Tillgång på naturområden inom 150, 300 och 500 meter från respektive grundskola. 
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Sammanfattande diskussion 
Utifrån enkätundersökning och de genomförda analyserna går det att dra flera slutsatser. 
Enkäterna visar på att närnaturen nyttjas i hög grad i både Knivsta och Alsike, något som 
också framkommit i samtal med förskolepedagoger. Områdena besöks också för flera 
olika syften och väljs med stor omsorg. Det är tydligt att områdena används som en viktig 
del i den pedagogiska verksamheten. 

Närnatur tjänar syftet både som inspiration för skapande, balans- och motoriskutveckling 
och utmaning, klassrum i form av både förståelse för sin omvärld genom årstidsväxlingar 
och möjlighet till matematik. Ytor att springa, busa och leka och ta plats på. Upptäcka, 
klättra och sitta tyst och lyssna. Det framgår att områdena som pekas ut inte är direkt 
utbytbara med varandra då de besöks och används för olika aktiviteter. 

Både i enkäterna och i analyserna framgår det med största tydlighet att det är ett högt 
tryck på områdena. Flera områden används av flera förskolor och är även utpekade av de 
äldre barnen som områden de använder. Det här pekar ut en risk för slitage och potentiell 
konflikt mellan olika användare och bör lyftas i fortsatt förvaltning och underhåll av 
områdena. 

Konnektivitetsanalyserna pekar ut ett känsligt system med många olika komponenter och 
relativt få språngbrädor.  På lokal nivå är konnektiviteten dock god medan den på 
tätortsnivå är bristfällig. För små barn samt för den pedagogiska verksamheten, för såväl 
skolor och förskolor, är den lokala skalan av störst vikt. Ett väl sammankopplat nätverk 
med många olika områden kan möjliggöra för förskolor att gå till andra områden om det 
område de planerat att besöka redan används av en annan förskola. En utmaning kvarstår 
dock i att trycket på de lokala områdena är stort. Utifrån det perspektivet är det extra 
viktigt att områdena är sammanlänkade på ett bra sätt så möjligheten finns att välja att gå 
till andra områden. 

Flera av de områden som är utpekade som viktiga språngbrädor i BC-analysen är också 
områden som används av många förskolor och där besökstrycket är högt. Detta skulle 
kunna förklaras av deras centrala läge i området som ger ett högt värde i BC-analysen 
samt också medger att många förskolor kan använda dem. 

Området mellan Alsike och Knivsta, Boängsskogen, blir i BC-analysen för barn från 
fritidsklubbarna och årskurs 8 på Thunmanskolan en viktig språngbräda. I enkätsvaren 
går det också att läsa att den används flitigt för många olika aktiviteter, framför allt 
motionsspåret används flitigt. Här finns alltså möjlighet att se området som en social länk 
mellan de två tätorterna. 

De flesta områden som pekas ut av förskolorna ligger inom 300 meter från förskolan. 
Detta understryker vikten av att närnatur, för att den ska nyttjas, verkligen ska ligga just 
nära. Områden som Gredelby hagar används mer sporadiskt av förskolorna, men är en 
viktig resurs för naturskola och skola som utomhusklassrum. 

För att ytterligare tydliggöra hur de olika kartanalyserna och underlagen kan användas för 
att skapa en mer komplex bild av hur områden nyttjas har de olika kartanalyserna 
sammanställts i en gemensam karta för området Västra Ängby.  

Figur 12, på nästa sida, illustrerar ytor karakteriserade av ett högt tryck av barnbesök med 
risk för slitage. Kartan illustrera hur utpekade områden som ligger i centrala Ängby har 
det största trycket samtidigt som de har den högsta betydelsen för konnektivitet i 
systemet. I kartan visas också brister (hög belastade ytor med låg andel kvadratmeter per 
barn har en begränsad hälsofrämjande förmåga), slitageproblem, trängsel, möjliga 
svårigheter för förskolepersonal att hitta alternativa lekytor vid trängsel. Detta förstärker 
bilden av känsligheten i systemet. Västra Ängby får här vara ett exempel på den 
sammanställning som bör göras för samtliga områden som utpekas i komponentanalysen 
(se figur 6 och 7).   
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Denna typ av analyser kan använda som underlag för beslutfattare för att undersöka 
framtida brister vid ett ökat tryck till följd av tillkommande bostadsområden samt 
påverkan av exploatering när ytor som används av barn riskerar att försvinna. Det utgör 
också en bra grund för att planera insatser för skötsel och förvaltning. 

Figur 12.  Sammanfattning av analyser med identifiering av ytor som har en hög belastning, både som 
barnbesök per år och antal förskolor som söker sig dit, och troliga slitage problem. I kartan visas också 
konnektivitet (Least Cost Path – 300 m) enligt resultat av Matrix Green analyser. Exempel Västra Ängby. 
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Sammanfattning av analyser för Västra Ängby

Siffror 1-4 visar antal förskolor som använder området.
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3. Skyddsvärda områden för bostadsnära 
natur 
Tidigare kartläggning visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre områden centrala 
framför allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock med all tydlighet att 
områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre områdena inte ska bli så 
stor. Ett sätt att säkerställa fortsatt tillgång på grönytor är att skydda dem som tätortsnära 
naturreservat. I arbetet med grönstrukturplanen för Knivsta kommun pekades tre 
områden i tätorten att utreda för fortsatt skydd: 

§ Ängbyskogen 
§ Gredelby hagar och Trunsta träsk 
§ Kölängen 

 

Figur 13.  Översiktskarta över utpekade områden. 

0 0.65 1.3 Km
Ekologigruppen 2016-12-14
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Samtliga områden har i tidigare utredningen pekats ut som viktiga områden som nyttjas 
av förskolor och barn i olika åldrar. Områdena skiljer sig åt i vilka värden de håller både 
vad gäller natur- och sociala värden samt värden för friluftslivet, nedan följer en 
sammanfattning av områdenas värden för barn. I bilaga 1 presenteras en översiktlig 
utredning av områdena för att ringa in vilka värden de håller samt vilket eventuellt hot 
som finns kopplat till dessa värden. 

Ängbyskogen 
Ängbyskogen är ett område med stora rekreativa värden. Som tätortsnära natur fyller 
skogen en viktig funktion för den dagliga rekreationen. Området har många olika 
vandringsstigar och Upplandsleden binder ihop området ner mot stationen och upp mot 
Lunsen. 

Kartläggning av naturområden som används av barn och unga visar att stora delen av 
Ängbyskogen används av både äldre barn och förskolor. Äldre barn rör sig över hela 
Ängbyskogen, medan mindre barn/förskolebarn använder mest områden närmare 
bebyggelsen (Västra och Östra Ängby). Områden används årets runt och har en viktig 
funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn. 

Ängbyskogen pekas ut i Grönstrukturplanen för Knivsta kommun 2016 som ett viktigt 
område för skolnatur. Sparade skogspartier lokaliserade i Västra Ängby samt delar av de 
omgivande skogarna används flitigt av skolor och förskolor. 

Gredelbyhagar och Trunsta träsk 
Gredelby hagar och Trunsta träsk ligger centralt i Knivsta tätort. Gredelby hagar är ett 
mycket populärt rekreationsområde för boende både i Knivsta och Alsike. I området 
finns ett fågeltorn för utblick över Trunsta träsk som blivit en populär fågellokal. 

Kartläggning av barns närnatur visar att både Gredelby hagar och Trunsta träsk används 
av barn och unga samt förskolor. Äldre barn rör sig över hela området, medan mindre 
barn/förskolebarn använder mest områden nära Knivsta tätort. Områden används årets 
runt och har en viktig funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn och unga. 

Flertalet förskolor och Högåsskolan ligger nära Gredelby hagar. Förskolorna har pekat ut 
att de använder sig av delar av området för utflykter. Det kan tänkas att Högåsskolan på 
grund av sin lokalisering skulle kunna använda området. Framför allt med tanke på 
utformningen av skolans skolgård. 

Naturskolan använder sig av Gredelby hagar i naturpedagogiskt syfte. 

Kölängen 
Kölängen ligger öster om Knivsta tätort. Området karaktäriseras av öppen mark med vall, 
igenväxande tidigare odlingsmark och betesmark, lundartad skog och brynmiljöer med 
slån, hassel, ek och andra lövträd. Området är genomkorsat av stigar och ett populärt 
strövområde och utgör rekreation- och friluftsområde för stora delar av Knivsta tätort.  

Kartläggning av naturområden som används av barn och unga visar att Kölängen 
används av barn och unga samt de förskolor som ligger angränsande området. Äldre barn 
rör sig mest i norra delen av ängen och närliggande skogsparti, i skogdelen öster om norra 
Kölängen (bredvid radhusområde)och runt Pepparkaksudden vid Valloxen.  

Mindre barn/förskolebarn använder ytor lokaliserade i västra delen av Kölängen, mellan 
skogen och ängen (bredvid styckebyggda villor) samt vid Pepparkaksuddens område och 
strandpromenad längst Valloxen mot Särsta. Även skogsdelen söder om rondellen 
Brunnbyvägen/Gredelbyvägen pekas ut av förskoleverksamhet.  

Områden som används av förskolebarn är avgränsade i jämförelse med dem som används 
av äldre barn samt ligger närmast tätorten. Utpekade områden används året runt och har 
en viktig funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn och unga.  
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Utbyggnadsanalys för Knivsta kommun med syfte att skapa en hållbar utbyggnad inom 
kommunen pekar ut Kölängen som ett viktigt område för att förse bostadsnära natur för 
närliggande bostadsområden. 

Delarna gör helheten 
Kölängen, Ängbyskogen och Gredelbyhagar och Trunsta träsk utgör alla en viktig del av 
Knivsta kommuns grönstruktur. Samtliga ligger så till att de nyttjas flitigt av människor 
som bor angränsande områdena. Samtliga områden håller också en stor kvalitet i såväl 
ekologiska som sociala värden. Gredelby hagar är det området som ligger mest centralt 
inom tätorten där nåbarheten från både Knivsta och Alsike kan ses som förhållandevis 
god. I och med åtgärder i årummet ökar också tillgängligheten märkbart.  

Samtliga områden nyttjas också av förskolor. Gredelbyhagar är de område som också 
nyttjas flitigt av Naturskolan i olika sammanhang. Både Gredelby hagar och Ängbyskogen 
ligger så att det lämpar sig som utomhusklassrum för Högås- respektive Ängbyskolan. 

Att skapa tätortsnära naturreservat i kommunen kan ses som en viktig investering för att 
säkerställa folkhälsa, rekreation, turism, miljö, biologisk mångfald och en möjlig framtida 
besparing genom att områdena i stor omfattning bistår Knivsta kommun med många 
olika typer av ekosystemtjänster. 

I grönstrukturplanen pekas kommunens vilja ut att aktiv arbeta i sin planering med att 
underlätta rekreativa och fysiska aktiviteter, där friluftslivet är en viktig del genom att 
främja hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Kommunens arbete kopplas med de 
nationella målen om folkhälsa och vikten av barns miljöer. Bostadsnära naturen spelar en 
viktig roll genom att skapa miljöer för möten mellan människor (första folkhälsomålet) 
och för barns lek och utveckling (tredje folkhälsomålet) samt att ge förutsättning för 
fysisk aktivitet (nionde folkhälsomålet). 

Kartläggningen av barns närnatur visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre 
områden, centrala framför allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock 
med all tydlighet att områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre 
områdena inte ska bli så stor. 

Konnektivitetsanalyserna visar också på vikten av sammanhängande nätverk för att 
möjliggöra ett val och en möjlig variation av olika områden. Att skala upp områden för 
skydd för att säkerställa viktiga framtida värden är därför viktigt. 

Grönstrukturplanen visar på att tillgången på större multifunktionella ytor är relativt liten.  
I och med exploateringstakten och omfattningen i Knivsta finns därför en stor risk för att 
dessa ytor minskar än mer. De tre utpekade områden utgör en möjlighet för kommunen 
att fortsatt säkra tillgången på de gröna värden som de håller och som är en förutsättning 
för ett gott liv och en hållbar kommun.  

För att sätta grönstrukturen och värden för barn i sitt sammanhang behöver en fortsatt 
välförgrenad grönstruktur behållas. Ytor som ibland kan ses som oanvända, slitna eller 
skräpiga kan i hög utsträckning användas av barn och unga. Dessa ytor måste få finnas 
och hänga samman i ett större nätverk av grönytor. 

Nyttan med att bevara värdefulla områden 

Samhällsekonomiska vinster som direkt kopplas till en varierad och upplevelserik natur – 
bland annat minskade vårdkostnader, högre kvalité på boendemiljöer, företags-
verksamhetsutveckling för utomhusaktivitet - är svårt att översätta ekonomiskt. I Strategi 
för skog och naturmark i Knivsta kommun pekas att i tätbebyggda områden kan det 
ekonomiska rekreationsvärdet överstiga virkesvärdet med flera gånger. Det stora värdet 
av naturen ligger i sin närhet, tillgänglighet, upplevelsevärde, att den ska ligga kvar i 
framtiden.  

Trots att det är svårt att ekonomiskt värdera naturen är det möjligt att beskriva naturens 
olika funktioner (ekosystemtjänster) och hur de bidrar att minska kostnader för samhället 
för, bland annat vård, sjukfrånvaro samt ger gratistjänster i klimatanpassning, rening av 
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vatten och matproduktion. När naturens gratistjänster försvinner av miljöförstöring eller 
exploatering blir samhällets kostnader för att reparera eller införa samma tjänster väldigt 
hög. Ett tydligt exempel är pollinering: om humlor och vildbin skulle försvinna måste allt 
pollinering (för matproduktion) sker manuellt, vilket nästan är omöjligt.  

Att vistas i naturen förbättrar den psykiska och fysiska folkhälsa, vilket i sin tur minskar 
kostnader för sjukvård. Barnens förbättrade koncentrationsförmåga, mindre stress och 
bättre motorik, som kopplas med vardaglig naturkontakt, ger höga ekonomiska 
samhällsvinster eftersom det får följdverkningar för skolans resurser, sjukvård och 
socialvård. 

Vägen framåt - Tillgång, kvalitet och nåbarhet  
I fortsatt arbete och i utveckling av Knivsta och Alsike tätorter är det av central vikt att 
säkra tillgången till bostadsnära natur både på kvarters, stadsdel och kommunal skala. 
Arbetet med att säkra tillgången till bostadsnära natur bör omfatta tre aspekter som alltid 
bör följa med i den fysiska planeringen, oavsett om man bygger nytt eller förvaltar den 
befintliga gröna resursen. 

Dessa tre aspekter är: 

§ Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör. 
§ Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden. 
§ Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur. 

Varierande miljöer med olika utmaningar uppmuntrar till upptäckarlust och balanslekar. Foto: Knivsta kommun 
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4. Förslag till fortsatt arbete 
Knivsta kommun har goda förutsättningar för att fortsatt värna om och skapa en god och 
tillgänglig bebyggd miljö för barn och unga där närheten finns till gröna och rekreativa 
ytor. 

Med grönstrukturplanen, skötselplanen för kommunens natur- och skogsmark samt 
rutinerna för barnkonsekvensanalys finns både underlag och till viss del rutiner för att 
implementera kommunens målsättning att bli en kommun där framtiden bor. 

För att fortsatt arbeta med att säkerställa en god bebyggd miljö med en god tillgång, 
kvalitet och variation på gröna miljöer för barn kan kommunen fortsatt arbeta med: 

§ Ta fram en strategi för formellt skydd av viktiga rekreationsområden. 
§ Vid exploatering utreda och tydliggöra exploateringen konsekvenser för närnatur 

och där prioritera barn och ungas möjligheter till god rekreation. 
§ Tillgängliggöra kartunderlag och analyser i kommunens egen digitala kartportal. 
§ Inkludera kartorna framtagna för detta projekt som ett sätt att komplettera 

barnkonsekvensanalysen för plan- och exploateringsuppdrag. 
§ Ta fram detaljeringskartor för samtliga delområden (både för förskolebarn och 

äldre barn och unga) som för exemplet Västra Ängby. 
§ Utreda vilka områden som används för pedagogisk verksamhet för samtliga 

grundskolor i likhet med utredning gjord för förskolor. 
§ Se över skötselåtgärder utifrån detta underlag. 

Fortsatta frågor att ställa sig kan vara: 

• Vad händer när ytterligare barn och unga tillkommer när kommunen växer och 
vid exploatering? 

• Hur ska kommunen ta tillvara den resurs som närnaturen utgör? 
• Och vad händer med barn och ungas utveckling om trycket på områden blir så 

högt att kottarna faktiskt tar slut? 
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