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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet har fokuserat på betydelsen av gröna miljöer för 
stressade människor i stadsmiljö. Flera vetenskapliga studier som presenteras i 
detta arbete visar att de gröna miljöerna är positiva för människors hälsa och kan 
fungera stressreducerande. Det finns även indikationer på att gröna miljöer 
sänker vår stressnivå mer än bebyggda miljöer. Studierna visar också att 
utformningen och innehållet i grönytan har betydelse för hur restorativ miljön är.   

 
När man gestaltar en grön miljö med funktionen att reducera stress hos 
besökaren bör man tänka på såväl besökarens stressnivå, ytans form, storlek 
som innehåll. I denna studie ges en rad konkreta gestaltningsrekommendationer. 
Här finns också rekommendationer om val av växtbäddar och växter i en varm 
stadsmiljö.  
 
Inom ramen för arbetet har jag gestaltat en grön miljö mitt i Stockholm, vid 
centralstationen. Den gröna miljön har fler stressreducerande funktioner. Här 
finns t ex möjlighet att slå sig ned i ombonad, varierad grönska och få 
sinnesstimulering från naturen istället från den omgivande ”stadspulsen”, vilket 
enligt litteraturen kan ge en avstressande effekt för den målgrupp jag har valt. 
Det kan dock vara svårt att uppleva att man helt kommer bort från vardagen, att 
känna rymd och riktig ro. Det behövs t ex större insatser för att sänka ljudnivån 
från omgivande trafik. För den som är mer påverkad av stress är möjligtvis den 
befintliga vilda naturen en bit bort från centrum den miljö som ger mest 
stressreducering. 

 

 

Nyckelord 
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INTRODUKTION 
 

Tiden har för många storstadsbor blivit en bristvara, trots alla insatser att göra 
staden mer tidseffektiv genom bl a snabbare kommunikationslösningar. Det är 
inte ovanligt att känna tidspress och stress i vardagen. Flera studier visar att om 
man har tillgång till en grön miljö nära hemmet, eller nära arbetet så minskar 
sannolikheten för stressymptom (1). Detta indikerar att det är viktigt att satsa på 
att få tillgång till gröna miljöer i vardagen.  
 
Forskning har visat att de urbana ekosystemen är viktiga inte bara då de ger 
storstadsborna ökad livskvalitet genom s k ekosystemtjänster som t ex luftrening 
och ett stabilare lokalklimat (2), utan grönytorna kan även bidra till folkhälsan 
genom att verka  t ex stressreducerande (1). Att ”Urbana Gröna områden” är en 
viktig del i planering av framtidens hållbara städer är allt mer uppenbart (2).  
Det är en utmaning för planerare att förhålla sig till de forskningsrön som pekar 
på att den täta staden är det mest hållbara planeringscenariet samtidigt som 
vikten av de närliggande grönområdena för folkhälsan blir allt mer tydlig. 
 
Som blivande trädgårdsmästare vill jag ta reda på hur man kan skapa en 
stressreducerande miljö mitt i ”storstadspulsen” inom kontexten ”hållbar stad”. 
 

SYFTE 
 Att sammanställa kunskap om gestaltning av gröna områden för 

reducering av stress i stadsmiljöer 

 Att utforma ett förslag till gestaltning av ett grönt, stressreducerande rum 
för den stressade stadsmänniskan, på en hårdgjord stadsyta intill 

Centralstationen i Stockholm. 

 Att reflektera kring resultatet, i vilken utsträckning är det möjligt att skapa 
ett stressreducerande grönt rum på en mindre hårdgjord yta i tät 
bebyggelse?  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 Vilka fakta, teorier och gestaltningsrekommendationer, inför  gestaltning 
av ett grönt rum för stressreducering i stadsmiljöer, kan jag finna i befintlig 
litteratur? 

 Hur kan ett grönt rum utformas för att utgöra ett andrum i vardagen för den 
stressade stadsmänniskan? 

 Hur väl har jag lyckats skapa ett grönt rum som kan upplevas 
avstressande, d v s vilka av de uppsatta målen för gestaltningen har 
uppfyllts? Om de inte är uppfyllda, varför?   
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AVGRÄNSNINGAR 
 
Jag har inte haft ambitionen att utreda alla faktorer som kan sänka stressnivån 
hos människor utan fokuserat på sambandet mellan gröna områden och stress. 
Gestaltningsarbetet förutsätter att taxiytan på centralplan flyttas under jord, vilket 
innebär att marken jag ska anlägga är hårdgjord utan underliggande jordlager. 
Arbetet tar inte hänsyn till ledningsdragningar samt annat under mark som jag 
inte har fått information om från markägaren. Gestaltningen kommer att 
fokuseras på de gröna delarna, d v s växter och inslag av vatten och andra 
naturmaterial, och kommer inte att vara fullständig när det gäller alla inslag av ev. 
behov av tekniska anpassningar för platsen. 
 

METOD 
 Jag startade med att samla in information från databaser gällande stress, 

grön gestaltning i stressreducerande syfte samt gestaltning i 
storstadsmiljö, med fokus på vetenskapliga artiklar. Jag har huvudsakligen 
sökt artiklar via Gävle Högskolas bibliotek, främst via databaserna 
Science Direkt och PubMed. Jag har också fått artiklar och rapporter via 
riksdagens forskningsenhet samt Stockholm stad. Den information jag 
fann relevant sammanställdes som en bakgrund till processbeskrivningen 

 

 Därefter gjorde jag en processbeskrivning av arbetet att utforma av ett 
gestaltningsförslag för ett grönt stressreducerande rum för den valda 
målgruppen, på en hårdgjort yta i tät stadsmiljö. Gestaltningen utgick från 
ovan nämnd information, samt utifrån inventering av platsen. Platsen är 
centralstationsplan i Stockholm, förvaltad av Jernhusen AB.  Min 
kontaktperson på Jernhusen AB har varit Ann-Sofie Almgren. 

 

 I samband med utformningen av gestaltningsförslaget satte jag upp 
gestaltningsmål utifrån kunskap om hur man anpassar en grön miljö för 
stressreducering. Efter utformningen reflekterade jag över hur väl jag har 
lyckats uppnå mina gestaltningsmål. Och om inte, varför. Detta var min 
egen reflektion d v s en subjektiv bedömning.  

 

Motivering till val av metod: 
De senaste åren har det publicerats flera intressanta artiklar om ämnet Grönska 
och Stress som jag vill komplettera mina kunskaper med, därför väljer jag att 
göra en samlad kunskapsdel i början av examensarbetet. Genom att omsätta 
kunskapen till en gestaltning av en plats får jag möjlighet att konkretisera den 
teoretiska delen. Skälet till att jag väljer att exemplifiera ett grönt rum just vid 
Centralstationen i Stockholm är främst att det är en plats mitt i ”stadsstressen”. 
När jag väljer att gestalta en så pass liten urban miljö, ställer jag också mig själv 
frågan; går det att skapa ett grönt rum som kan upplevas stressreducerande, när 
man väl en gång har byggt tätt? 
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BAKGRUND 
 

Beskrivning av målgruppen 
Den målgrupp som valts i samband med bakgrundbeskrivningen är människor 
boende och/eller verkande i stadsmiljöer. Fokus är människor i stadsmiljön, 
utifrån ett stadsplaneringsperspektiv, därmed inte sagt att beskrivna förhållanden 
inte också kan gälla för landsbygden. Inte heller att det finns andra 
stressreducerande faktorer som är relevanta för stadsmänniskan. Målgrupp för 
mitt gestaltningsförslag är människor som rör sig genom och vid Centralstationen 
i Stockholm. Närmare beskrivning av målgruppen görs i processbeskrivningen.  
 

Gröna ytor i staden 
Gröna ytor inkluderar i detta examensarbete främst allmänna gröna ytor så som 
parker och naturområden, även tätortsnära stadsskogar med f d jordbruksmark, 
liksom promenadstråk, strandkanter m m. Privata trädgårdar inom staden berörs 
inte nämnvärt i min bakgrundsbeskrivning, då forskningen visat att tillgången till 
allmänna gröna områden är viktig även om man har en egen trädgård (1). 
 

Grönt andrum inom konceptet Hållbar stad 
I FN:s Brundtlandrapport från 1987 beskrivs hållbar utveckling som "en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (3). Hållbar utveckling 
handlar alltså inte bara om en god miljö, utan om samspelet mellan tre 
ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I den 
redan byggda staden finns det stora möjligheter att förbättra dessa tre delar. 
Exempelområden: 

 Miljövänligare transporter 
 Smartare byggnader och effektivare uppvärmning  
 Kretsloppsanpassade VA-system och effektivt omhändertagande av avfall  
 Planering av Natur i och nära staden  
 Planering av Staden som attraktiv livsmiljö (3)  

Det här examensarbetet kommer främst att beröra kopplingen mellan ”Staden 
som attraktiv livsmiljö” och ”Natur i och nära staden”. Inom ”En attraktiv livsmiljö” 
kan rymmas många aspekter så som barnvänlighet, tillgänglighet, estetik och 
hälsa d v s värden som får oss att uppleva staden som en bra miljö att leva i. 
Den aspekt som det här arbetet fokuserar på är livsmiljö utifrån stadsmänniskans 
hälsa och välbefinnande, med utgångspunkten att få leva i en stressfri miljö. Till 
viss del berörs även de gröna ytornas potential att förbättra stadsmiljön. Här 
följer nu information om fenomenet stress, varför vi blir stressande och hur det 
påverkar oss.  
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Stress 
 

Teorier 

 

Alla av oss har nog känt stress någon gång, och vi kan i stunden kanske relatera 
vår reaktion till en specifik händelse. Men det finns övergripande teorier om 
varför vi blir stressade. Här presenteras tre av dem (4): 
  

 Inom kognitiv stressteori, enligt Eriksen och Ursin, utlöses stressreaktioner 
när något viktigt saknas. Stressreaktionen består i en generell aktivering i 
hjärnan, då vi blir mer vaksamma och vakna. Aktivering är nödvändig för 
inlärning och träning, men om aktiveringen inte avtar kan det leda till 
skador. Bestående aktivering kan ske om en person inte kan bemästra 
eller ta sig ur en viktig eller farlig situation. Detta gör t ex att personen inte 
får den sömn eller vila som behövs. 

 

 Enligt L. Levi uppstår stress när kraven på oss är för höga eller för låga i 
förhållande till vår förmåga. Mängden kontroll över den egna situationen 
och mängden socialt stöd påverkar hur vi hanterar vår stress. 

 

 Inom biomedicinen, enligt Romeo och McEwen, är stress något som en 
person upplever, som gör att han/hon tycker sig tappa kontrollen eller 
riskerar att något negativt händer. 

 

  

Hur reagerar kroppen? 

När vi blir stressade sker en viss omställning av autonoma nervsystemet (t ex 
blodcirkulation, matsmältning och njurfunktion) och av det hormonella systemet  
(t ex ämnesomsättning, näringsdepåer och vatten/saltbalans), så att vi kan bli 
mer alerta och vara beredda på att ta oss an det som stressar oss. Detta är i sig 
inte farligt för vår allmänhälsa, så länge stressreaktionen är kortvarig. Men vid 
långvariga stressreaktioner, där kroppen inte får chans att återhämta sig, kan det 
bli negativt för oss människor. 
 
Om vi undertrycker vardagens stresskänslor, så som ofta sker i dagens 
samhälle, kan detta leda till stegrande blodtryck, högre fett- och glukosinnehåll i 
blodet och inte sällan en känsla av frustration. I längden kan det leda till sjukdom. 
Sjukdomar som triggas av stress är bl a depression, mag- och tarmproblem samt 
direkta hjärt- och kärlproblem, vilka idag är folksjukdomar som samhället brottas 
med (4). 
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De gröna ytornas inverkan på vår hälsa med fokus på 
stressymptom 
 
På senare tid har forskningen allt mer intresserat sig för hur sociala och fysiska 
miljöer kan påverka vår hälsa både ur ett friskvårdsperspektiv och ur ett 
sjukdomsperspektiv. Flera forskningsinsatser har visat på de gröna ytornas 
potential att just verka stressreducerande för människan. När man i 
forskningsvärlden har jämfört hur vi reagerar i stressituationer i olika miljöer har 
man sett större positiva kognitiva och fysiologiska hälsoeffekter av naturbaserade 
stadsmiljöer i jämförelse med bebyggelsemiljöer.  
 
Ett exempel är ett forskarteam i Holland som undersökte samband mellan gröna 
ytor i närheten av bostaden och upplevt allmänt hälsotillstånd. Man kom fram till 
att människor som bor i ett område med mycket grönska upplever sig ha bättre 
allmänhälsa, i jämförelse med människor som levde i mer urbana områden, med 
lite grönska, vilka inte upplevde sin hälsa riktigt lika god (5).  
När man blir stressad kan man bl a förlora förmågan att fokusera (4). Nutida 
laboratorieförsök i Italien visade att individer som var tillfälligt mentalt utmattade 
efter att ha fått utföra uppgifter som krävde långvarig uppmärksamhet, 
återhämtade sig snabbare av att se på bilder av naturliga miljöer än om de fick 
se på bilder av bebyggda miljöer (6). 
 
Forskning har visat att gröna ytor i sig främjar fysisk aktivitet, vilket förebygger 
och lindrar stressymptom (7). Det finns till och med antydningar till att fysisk 
aktivitet i gröna miljöer ger ökade psykiska och fysiska fördelar än fysisk aktivitet 
i andra miljöer (8). I ett vetenskapligt experiment lät man personer springa på 
löpband medan de fick titta på bilder av olika miljöer, allt ifrån vackra naturliga 
bilder, naturliga med skräp (t ex gamla bilvrak) till fina urbana miljöer och 
skräpiga urbana miljöer. Som kontroll användes en vit vägg utan bilder. Både 
före och efter löpningen mättes blodtryck hos deltagarna. Det visade sig att när 
försökspersonerna betraktade vackra lantliga naturbilder minskade blodtrycket 
mest, och hos alla försökspersoner. På andra plats kom vackra urbana miljöer, 
före skräpiga naturmiljöer (8). 
 
En dansk undersökningen från 2007 antyder också en koppling mellan gröna 
områden, fysisk aktivitet och hälsa. Man fann ett statistiskt samband mellan ha 
kort avstånd till grönområde och lägre stressnivåer. Vistelsen i grönområden 
kunde dock inte förklara sambandet. Författarna föreslår att skälet till sambandet 
kanske ligger i att bo nära grönområden har andra fördelar som påverkar hälsan 
positivt t ex att ha grönska omkring sig kanske inspirerar till mer fysisk aktivitet 
utomhus såsom promenader och cykelturer/transporter(9). 
 

Studierna ovan anger att de gröna miljöerna kan verka stressreducerande i vår 
vardag. De gröna ytorna, jämfört med andra utemiljöer, verkar också ha en 
egenskap att kunna ge återhämtning även från upplevd långvarig stress (1).   
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Det finns studier som visar att grönområden i sin närhet kan ha en buffrande 
effekt mot ohälsa vid särskilt stressiga situationer i livet (10). Med en ”buffert” 
menas här att tillgången på många grönytor i närheten minskar sambandet 
mellan stressiga livssituationer och antalet hälsoklagomål och upplevd generell 
ohälsa. En studie, utförd av ett annat holländskt forskarteam än nämnt förut, 
visade att människor som befann sig i en stressig livssituation och hade en hög 
andel grönytor inom en radie av 3 km från hemmet var mindre påverkade av 
ohälsosymptom och upplevd generell ohälsa, än människor som hade en låg 
andel grönytor inom samma radie (10).  
 

Kvaliteten på grönytorna har betydelse för graden av 
stressreducering 

 
Flera studier visar att utformningen och innehållet av grönområde har betydelse 
för hur restorativ en grön miljö är. För reducering av långvarig stress ställs andra 
krav på grönytans yta och utformning än om den ska reducera tillfälliga 
stressreaktioner (1). I den holländska studien, som presenterades i förra stycket, 
där man undersökte människor som befann sig i svåra stressiga livssituationer 
såg man inget samband mellan bättre upplevd hälsa och om man hade många 
grönområden nära hemmet (inom 1 km). Skälet till detta tror författarna beror på 
att man inom 1 km avstånd har för små, icke naturliga grönområden, men att det 
inom en 3 km radie oftare finns fler stora grönområden. Dessa stora naturliga 
grönområden kan ha en djupare restorativ effekt på människor i särskilda 
stressituationer. De menar också att man i ett naturområde som ligger längre 
bort från hemmet lättare kan få känslan av att vara bortifrån d v s få distans, samt 
få en starkare anknytning och känsla till naturen (10). 
 
Forskaren Searles har redan på 60-talet studerat sambandet mellan människan 
och naturen, och sett att när människor upplever en livskris är hon i behov av att 
återgå till enklare relationer. Man kan behöva vistas i natur med naturelement 
som upplevs kravlösa såsom t ex stenar och lugna vattenytor m m. Att vistas i 
kravlösa miljöer kan vara en början på en rehabilitering, där man sedan 
successivt ökar relationerna till växter, djur och så småningom till människor (11). 
Ottosson och Grahn har tittat vidare på Harold Saerles idéer. De har presenterat 
en modell i form av en pyramid som illustrerar att en människa i början av sin 
rehabilitering vill vistas i en kravlös miljö, men ju mer man återhämtar sig och 
återfår mental styrka, kan man tänka sig att vistas i mer kravfyllda miljöer (11). 
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Gröna områden och stressrelaterade sjukdomar 

 
Långvarig stress kan som tidigare nämnts leda till rena sjukdomstillstånd och till 
och med påverka vår livslängd (4). Forskning har visat att tillgången till gröna 
områden har genomslag även här; 
 
En stor studie som genomfördes i England under åren 2001 till 2005 fann att 
ojämlikheten när det gäller hälsa mellan människor med olika ekonomiska 
förutsättningar stod i relation till hur mycket grönområden man hade i sitt 
bostadsområde. I klartext betyder det att antalet dödsfall i hjärt- och 
kärlsjukdomar före pensionsåldern, både bland dem med hög respektive låg 
inkomst, var lägre bland människor som bor i områden med mycket 
grönområden än bland människor som var mindre exponerade för grönytor. Det 
tyder på att god tillgång till grönytor kan kompensera för socioekonomisk 
ojämnställdhet, vilket gör frågan om grönområdenas existens till en viktig 
samhällsfråga (12). 
 
I en forskningsstudie utförd i Tokyo undersökte man livslängd hos äldre 
människor i förhållande till deras närmiljö. Det visade sig att faktorer som 
promenadvänliga grönytor, trädalléer utmed gatorna, antalet timmar hemområdet 
var solexponerat, låga bullernivåer från trafik och fabriker visade ett positivt 
samband med lång levnad hos äldre. Att ha tillgång till promenadvänliga gröna 
gator och utemiljöer nära sitt hem var positivt för livslängden oberoende av 
personens ålder, kön, socioekonomisk status, och civilstånd (13). 
 
Dessa vetenskapliga studier indikerar att de gröna miljöerna kan vara positiva för 
människors hälsa. Men kanske vet vi redan detta, någonstans inom oss? 
 
När forskarna Grahn & Stigsdotter ställde frågan i sin studie från 2003 ”Vad 
skulle du rekommendera en nära vän om han/hon kände sig stressad eller 
bekymrad?” så blev det vanligaste svaret ”Ta en promenad i skogen”  
I studien fanns 10 olika svarsalternativ med allt från; ”ta medicin”, ”gå på bio”, 
”motionera”, ”läsa en bok”, m m (1). Det visar på att många redan har en 
föreställning om att det är skogen som är den bästa restorativa miljön för en 
människa. Och kanske också att vi redan vet att promenader är en lämplig 
aktivitet. Men vad beror det på att vi människor reagerar positivt på det gröna? 
Och hur kan vi använda dessa fakta i vår planering av den livsmiljö som blir allt 
vanligare, d v s staden? 
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Huvudteorier om varför hälsan påverkas av gröna miljöer 

 

1. Teorin enligt Kaplan och Kaplan, baserar sig på att människan har två typer av 
uppmärksamhet; direkt uppmärksamhet då högkognitiva delar av hjärnan är i 
aktivitet och spontan uppmärksamhet då evolutionärt sett äldre delar av hjärnan 
är aktiva. I naturen aktiveras den äldre delen av hjärnan, därför blir vi inte 
uttröttade på samma sätt som när vi är i en miljö som kräver direkt 
uppmärksamhet. Den här teorin menar att man återhämtar sin mentala kapacitet 
och koncentrationsförmåga i naturliga miljöer, då det är ett ställe där man inte 
behöver bearbeta så mycket information (14,15). 
 
2. En annan teori; enligt Ulrich, bygger på att människan är en biologisk varelse 
som är skapad att leva i/nära naturen. I dessa miljöer kan vi lita på våra 
reaktioner och reflexer, känslor (till skillnad mot t ex stadsmiljön). Om man 
befinner sig i naturliga miljöer, med goda naturresurser, så slappnar kroppen av 
omedvetet. Återhämtning från stress fås i gröna miljöer genom att vissa miljöer 
signalerar lugn och ”faran över”, vilket leder till att kroppen och sinnet inte 
behöver vara spänt och vaksamt (14,15). 

  
3. En tredje teori, enligt bl a Ottosson, bygger på idén att naturen är en mindre 
kravfylld miljö än andra fysiska miljöer. Hur man upplever naturen beror på i 
vilken mental status man befinner sig i, d v s sin mentala styrka, och ur mycket 
man orkar/kan ta in av omgivningen. I de gröna gestaltade miljöerna kan man 
bygga in mer eller mindre kravfyllda element, så att den passar människor med 
olika mental styrka (14).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Naturmiljö 
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Gestaltning av gröna miljöer för att reducera stress 
 
Som inledningen anger är inte enstaka stressreaktioner farliga i sig, bara vi får 
möjlighet att koppla av och vila, så vår kropp inte behöver utsättas för långvarig 
stress. Miljöer som kan erbjuda vila och återhämtning i vår livsmiljö är därför av 
stort värde. De gröna miljöerna i staden där många av oss bor, arbetar och rör 
oss kan vara just sådana livsmiljöer. Men hur bör de då utformas? 
 

Målgruppen för gestaltning 

Först och främst måste man skaffa sig information om den målgrupp som man 
ska gestalta för. Vilken stressnivå befinner sig dessa människor på?  
 

Ha tillgång till grönt i sig eller att vistas i det gröna? 

Viss forskning verkar tyda på att bara tillgången i sig, d v s att se gröna naturliga 
ytor är stressreducerade. Frågan är då om ”det gröna” kan se ut hur som helst? 
Räcker det t ex med några träd? Enligt försök där personer fått titta på olika foton 
antyddes att ”grönt” i form av ”vacker natur” var mest effektivt bl a för att sänka 
blodtrycket (8). Natur med inslag av störande element såsom gamla bilvrak e t c 
var mindre effektivt än ren stadsmiljö. Man kan ana utifrån flera studier att gröna 
miljöer i sig kan vara stressreducerande, men att en mer komplex vacker 
naturmiljö har större effekt för stressreduceringen, än några enstaka träd. Som 
tidigare visades har graden av upplevd stress betydelse för hur vi upplever och 
påverkas av de gröna miljöerna. Att enbart se grönt kan kanske hjälpa vid mer 
kortvariga stressreaktioner, men att vistas i kvalitativa gröna miljöer är mer 
effektivt vid långvarigare stresstillstånd (11). Studier har också visat att längden 
vi stannar i de gröna områdena har betydelse. Ju längre tid man tillbringar i ett 
grönområde, ju mer sällan rapporterades stressymptom. Och då gäller det att 
bevara och skapa attraktiva gröna miljöer som människor vill gå till och vill vistas 
i (1).   
 
Om vi ska vilja gå till en yta, för att vistas i den, vill vi inte gå för långt. Efter bara 
50 meters avstånd, kan man se en minskning i besöksfrekvensen och en ökning i 
antalet tillfällen man upplever stress enligt Stigsdotter och Grahn. Studier har 
visat att man når ca 200 m inom 5 min om man promenerar (1,16).  Som 
exempel på riktlinjer kan nämnas Stockholms parkprograms riktlinje; att ingen 
stockholmare bör ha längre än 200 m till ett grönområde på 0,5 -5 ha (16). 
 

Storlek och form på ytan  

Även om studier visat att människor inte anger storleken som en kvalitet i sig när 
man beskriver gröna områdens kvaliteter, så blir svaret ändå indirekt att för vissa 
värden har storleken betydelse. Flera studier har visat att möjligheten att röra sig, 
d v s fysisk utövning, i grönområden är av stort värde, och här kan ytan ha 
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betydelse, men även formen på området (17). I ett avlångt, smalt område kan 
man t ex springa eller promenera långt, men det är svårare att t ex spela boll 
eller vandra omkring. Man får inte heller glömma att några av de gröna karaktärer 
som är mest viktiga för att uppnå djupare stressreducering är vild naturkänsla 
och artrikedom vilka oftast kräver stora ytor till sin natur, se nedan (17). 
 

Innehåll 

Gestaltning av gröna miljöer handlar mycket om att beröra med hjälp av våra 
sinnen. Det finns flera teorier också om hur vi upplever och känner utifrån vår 
miljö, men en forskare (18) har uttryckt det så här: Minnen av känslor lagras inom 
oss, men kodas in på olika sätt, dels som ett undermedvetet kroppsligt minne, 
dels som ett bildminne vi kan ta upp i tanken, dels som verbala minnen. Med 
hjälp av dessa minnen kan vi förstå våra känslor och också förstå andra. När vi 
mår dåligt, t ex vid stresstillstånd, är kopplingen mellan dessa olika inkodningar 
sämre och vi får svårt att förstå vad som händer känslomässigt. Genom att 
komma i kontakt med naturliga miljöer som väcker känslorna kan vi också beröra 
våra inre minnen varvid kopplingarna fungerar bättre, och en kreativ process 
startar så att vi känslomässigt kan hjälpa oss själva att må bättre (18). 
 
Antonovski, vetenskapsman inom medicin, hävdade också att människans 
förmåga att knyta en känsla av sammanhang till företeelser i tillvaron påverkar 
hur man mår. Har man en god sådan förmåga kan man också se utmaningar i 
omvärlden i stället för krav. Om våra grönområden innehåller element som kan 
påverka våra sinnen positivt kan kanske kontakten med vårt känsloliv stärkas 
(19). Gröna miljöer är tacksamma att arbeta med för att väcka människors 
känsloliv, här finns möjlighet att aktivera alla sinnen; synen, hörseln, lukten, 
smaken, känsla av temperatur, material, balans mm.  
 
Utifrån våra känslor och sinnen upplever vi alltså vår omgivning. Flera forskare 
har studerat vilka karaktärer vi upplever och vilka vi uppskattar inom de gröna 
miljöerna. Man har också försökt att komma fram till vilket karaktärsinnehåll en 
plats bör ha för att vi ska finna den som mest hälsofrämjande.  
 
I en i tiden närliggande studie från 2009 (20) har Grahn och Stigsdotter fortsatt 
att studera stadsmänniskan utifrån tidigare studier (21). Man har undersökt hur 
stadsbor, i detta fall individer i Sverige, identifierar karaktärer i gröna miljöer och 
vilka karaktärer som storstadsbor generellt uppskattar. Man har även studerat 
vilka karaktärer som storstadsbor som kände stress, främst uppskattar. 
Resultatet visade att storstadsbor generellt uppskattar karaktärerna Ro, Rymd, 
Natur, Artrikedom, Refug, d v s en ombonad plats, Kultur, Utsikt, och Social d v s 
där man kan möta andra människor, i nämnd ordning. I och med studien från 
2009 har man modifierat de tidigare karaktärerna något. Karaktären Natur 
kallades tidigare Vild. Man anser nu att Natur är en mer bred definition än Vild. 
Karaktären Refug kallades förut Lustgården, och den har ändrats då den visade 
sig mer handla om trygga platser där man kan få vara ifred än vad tolkningen 
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tidigare visat, d v s att hitta en trygg, lite undanskymd vrå att vara för sig själv. 
Utsikt kallades tidigare Allmänning och har ändrat namn då den främst handlar 

om att ha översyn över sin omgivande miljö (22). 
 
För de storstadsbor som rapporterade mest stress var karaktären Natur mest 
uppskattad, och bästa kombination var Natur och Refug och Artrikedom - med 
Social direkt nedtonad (20). Varför Ro och Rymd inte kom med som enskilda 
karaktärer här beror, enligt analysen, på att de ingår i de andra karaktärerna. Ro 
och Rymd finns m a o även uttryckt i karaktärerna Natur och Refug. Enligt Grahn 
”kan man bara spekulera i vad detta kan bero på, men vi tolkar det som att lugnet 
och att vara i en trygg "naturfamn" finns ännu starkare i karaktärerna Refug och 
Natur” (22).   
 
Tabell 1. 

Karaktär  Platsens egenskaper  

Natur Har naturkvaliteter, naturlig vegetation, 
känsla av vildhet, man kan här göra 
naturaktiviteter te x tända en brasa 

Refug En omgärdad plats, där man kan 
känna sig trygg,  

Artrikedom  Mångfald av djur och växter, med bär, 
svamp, fjärilar, fåglar, blommor. 

 
Kommentar till Karaktärerna beskrivna i tabell 1: 
 

Natur - Som flera studier nämnda ovan antyder är det just inslag av en mer 

komplex naturmiljö med naturligt växande vegetation som upplevs positivt vid 
stress. Karaktärerna Vildhet och Rymd knyter an till Natur och är enligt Grahns 
beskrivning de karaktärer som bäst överensstämmer med den kravlösa miljö som 
Searles, Ottoson och Grahn hänvisar till som mest lämplig när man befinner dig i 
en djup stressituation (17).   
 

Refug - En av vegetation inramad och skyddad plats. En trevlig ombonad plats 

där man känner att man har kontroll överensstämmer b l a med Ulrichs teorier 
om hur en stressreducerande miljö bör vara utformad (14,15).  
 

Artrikedom - Utöver att den biologiska mångfalden har ett direkt värde ur ett 

hållbarhetsperspektiv, är det här tydligt att människan, särskilt om man upplever 
stress, uppskattar rikedomen av arter och upplever artrika miljöer som 
stressreducerande. Detta överensstämmer med Ulrichs teorier om att en 
variationsrik miljö signaler resursrikedom, vilket får vår mer ”uråldriga del” av 
hjärnan att känna sig trygg. Det stämmer även med vad Kaplan fann; att 
naturrikedom som ”soft fascination” är avgörande för återhämtning från 
utmattande situationer (14,15).   
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Rofylldhet som knyter an till både Natur och Refug måste likväl få ett stort 
utrymme. Att få uppleva lugn och ro verkar centralt, enligt ovan nämnd forskning. 
Att finna ro mitt i en stadsmiljö kan vara en utmaning, även inom en grönyta. Vad 
som upplevs rofyllt kan också variera från person till person. När det gäller ro i 
fråga om sinnet ”hörsel” så tänker man väl närmast på en bullerfri miljö. Staden 
blir aldrig helt tyst, men gröna områden kan ändå upplevas som mer eller mindre 
rofyllda. Kanske kan man avleda ljud genom annan sinnesstimulans? 
 
Stockholm stad har tillsammans med Stockholms universitet studerat sambandet 
mellan uppmätta ljudnivåer och upplevd ljudkvalitet i ett antal parker och 
naturområden i Stockholm (23). Studien visar bland annat att områden där 
ljudnivån ligger 
 

 under 50 dBA upplevs som bra (80 procent av parkbesökarna är nöjda). 
 

 intervallet mellan 50 och 55 dBA upplevs varierande (beroende av andra 
faktorer). Här är det i regel möjligt att förbättra ljudlandskapet med enklare 
designåtgärder, till exempel framhäva positiva ljud eller göra området mer 
attraktivt. 

 

 Över 55 dBA upplevs som dåligt. Här är det i regel svårt att åtgärda med 
enklare åtgärder, här behöver trafikbullret reduceras för att ljudmiljön ska 
förbättras 

 
Utöver gränser för själva decibelnivån (dBA är ett mått på styrkan av ljud) antyder 
denna studie att det finns designåtgärder så som vattenporlande m m som kan 
påverka hur vi upplever platsen ljudmässigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Bild 2. Porlande vatten kan förbättra ljudlandskapet 
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Sammanfattade designrekommendationer för stressreducering 

 
 
Det finns också forskare som tidigare ställt samman tydliga 
designrekommendationer som rimmar väl med ovan nämnda rön, men med vissa 
kompletteringar eller uttryckt på ett annat sätt. Roger Ulrich försökte utifrån sin 
forskning definiera vad som bör ingå i en ”stödjande trädgård” för 
stressreducering (14): 
 

 Känsla av kontroll 

 Social support d v s möjlighet till avslappnat umgänge 

 Fysisk rörelse och motion 

 Avledning d v s positiv distraktion genom naturen 
 
Clare Cooper Marcus och Marni Barnes har i sin bok 1999 om hälsa och 
trädgård ställt samman följande designrekommendationer om innehåll (15): 
 

 Få en känsla av att komma bort från vardagen 

 Synlighet och tillgänglighet. Man måste ”förstå” platsen. 

 En känsla av trygghet och ro, utan störande ljud 

 Sinnlig stimuli för känslolivet 

 Variation av platser, gångstigar m m, vilket ger perspektiv 

 Otvetydig konst 
 

Här nedan kompletterar jag ovan skrivna listor med rekommendationer utifrån 
föregående kapitel om gestaltning av gröna miljöer för att reducera stress; 
 

 Gestalta efter målgruppen och dess stressnivå (17) 

 Om det är möjligt; anpassa ytans storlek, form och innehåll utifrån 
målgruppens behov av stressreducering.  

 För gärna in följande karaktärer i den miljö som ska gestaltas: 
- Natur  d v s inslag av naturlig vegetation samt naturmaterial såsom 
stenar mm. Skapa en känsla av vildhet, rymd och ro. Ro kan uppnås 
genom att avgränsa buller men också genom distraktion via t ex 
naturljud. 
- Refuger – skapa ombonade, trygga platser   
- Artrikedom. För in en variation av växtmaterial, gärna bärande träd 
och buskar som signalerar resursrikedom. Naturligast är att utgå från 
att försöka förstärka den biologiska mångfalden utifrån platsens 
förutsättningar (20). 
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Gestaltning av ett grönt rum i tät stadsmiljö 

Som tidigare beskrivits finns det många anledningar, utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, att bevara och nyanlägga grönområden mitt i den täta 
staden. Utöver att ekosystemen levererar tjänster till oss människor så som 
klimat- och vattenreglering bidrar de gröna områdena sammantaget till att skapa 
attraktiva tätortsmiljöer inte minst med tanke på vår hälsa. När man ska sköta 
eller anlägga gröna miljöer i staden måste man dock ta hänsyn till den täta 
stadens förutsättningar. Den täta staden kännetecknas inte sällan av:  

 Hårdgjorda ytor 

 Begränsad naturlig jordmassa 

 Snabb vattenavrinning 

 Höga temperaturer 

 Torr luft 

 Föroreningar och saltstänk från bl a trafikytor (24)  

Dessa faktorer påverkar i stor utsträckning val av planteringsbädd, växter mm. 
Utöver detta kan det finnas andra aspekter att ta hänsyn till så som högt slitage 
av människor som rör sig i de gröna områdena, sikt- och 
trafiksäkerhetsproblematik, buller, vandalism mm (16).  

Här nedan presenteras råd om hur man kan hantera stadens speciella villkor när 
man planerar att anlägga ny vegetation. 

Val av växtbäddar i hårdgjorda stadsytor 

 

Det stora nyttjandetrycket på stadens ytor gör att man ofta väljer att hårdgöra 
marken. När man ska nyanlägga på uppriven hårdgjord mark, finns i bästa fall 
naturliga jordlager under. I dessa lägen kan man gräva ut området där 
trädrötterna ska växa till och förstärka detta markområde för möjliggöra att 
trädets vatten- och lufttillförsel ska kunna tillgodoses långsiktigt. Ett sätt är att 
anlägga s k skelettjord, med förstärkta luftnings - och bevattningssystem. 
Stockholm Stad har givit ut en handbok om hur man bäst planterar träd i en 
hårdgjord miljö (25). 
 
Har man mindre tur, finns inga naturliga jordlager kvar under de hårdgjorda 
ytorna. Det kan bero på att underjordiska ledningstunnlar, garage m m har 
byggts från markytan. I dessa fall får man skapa upphöjda planteringsbäddar. 
Bäddarnas djup och dräneringsförhållanden är avgörande för vilken växt man 
kan plantera.  
 
I dag finns också företag som satsar på att utveckla vegetationstekniker för att 
lösa stadsmiljöernas miljöproblem så som hantering av dagvatten och reglering 
av lokalklimat. Dessa tekniker möjliggör att man kan bygga grönska direkt på 
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hårdgjorda ytor såsom tak, väggar och trafikytor (24,26). Man erbjuder t ex olika 
typer av upphöjda färdiga planteringsbäddar med fuktighetshållande lager, 
specialjord och dräneringsskikt. 
 
Man erbjuder också färdiga vegetationsmattor som kan rullar ut på takytor eller 
andra hårdgjorda ytor. De ”gröna taken” är, konkret, mattor av ett tunt jordskikt, 
ett vegetationsskikt och eventuellt ett dräneringsskikt (26). Enligt ett 
vegetationsteknikförtags egna uppgifter kan ett grönt tak, utöver att erbjuda 
människor grönska, reducera den årliga avrinningen med 50 % på given yta, och 
om de byggs ut i tillräckligt stor utsträckning kan de sänka temperaturen i en 
stadsmiljö (26).  
 
I de fall den hårdgjorda ytan är liten kanske man vill utnyttja väggarna för att 
tillföra grönska. Man kan skapa gröna väggar genom att traditionellt leda upp 
kläng- och klätterväxter på en vägg med klättertrådar eller spaljéer. På 
marknaden finns också växtsystem där växterna är rotade i fack utmed vertikala 
väggar, s k vertikal grönska (24). Denna metod kräver dock skyddat läge i zon I-
II, samt kontinuerlig tillförsel av vatten och näring. Liksom gröna tak kan de gröna 
väggarna bidra till att sänka temperaturen i staden. Det finns också indikationer 
på byggnadstekniska fördelar med gröna ytor på huskroppar (26).  
 
Fristående gröna väggar sägs kunna reducera buller (26) vilket kan var sant, 
men om de placeras mellan ytor med högt buller t ex vägar och andra ytor har 
studier visat att de gröna väggarna endast har försumbar inverkan på 
trafikbullernivån. Det krävs ytor med minst 100 meter bred vegetation för att en 
bullerdämpning på 1-2 dBA ska uppnås. En grön skärm kan dock bidra till ett 
visuellt bullerskydd, som kan gör att man upplever bullret som mindre störande. 
För att det ska ge en bullerminskande effekt kan man kombinera bullerskydd 
med vegetation (24). 
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Val av växter i hårdgjorda stadsmiljöer 

 
För att uppnå långsiktigt hållbara planteringar i staden är det viktigt att anpassa 
växtmaterialet efter stadens speciella villkor.  
 
Livsmiljön i staden ofta är torr och varm sommartid. Då träd är utsatta p g a sitt 
stora rotsystem är det lämpligt att välja trädarter eller sorter som naturligt växer i 
heta och torra klimatområden. Exempel på träd för stadsmiljö är t ex naverlönn 
’Elsrijk’, ask, kärrek, turkhassel och svarttall. För att skydda jorden från uttorkning 
och skorpbildning är det också lämpligt att inte låta jorden ligga öppen utan 
plantera marktäckare mellan buskar och under träd (27,28). 
 
Perenner stressas generellt inte lika mycket av värme som träd, med undantag 
för alpin –och woodlandsväxter. Det lämpligaste perennvalet för hårdgjorda 
stadsmiljöer är sorter som naturligt kommer från hedar, stäpper eller prärien. 
Dessa växter är anpassade så att de kan hushålla med vatten genom sin 
uppbyggnad. De kan också ha en växtstrategi att blomma på våren då det är 
fuktigare. Växter som inte kräver så mycket näring och endast behöver tunna 
jordlager för att utvecklas och växa är också bra alternativ (27).  Exempel på 
perenner och gräs för torra stadsmiljöer är backtimjan, gråtimjan, stäppsalvia, 
gamander, backsippa, ölandssolvända, spansk martorn, kantnepeta, silverarv, 
glansälväxing och höstälväxing (27,28). 
 
Särskilt lämpliga för stadsmiljön är många lökväxter, som gillar hög värme på 
sommaren. De kan här bli mer långlivade än i kallare jordar. Exempel på 
lökväxter är kirgislök, grekisk krokus, snöiris, flocktulpan och dvärgtulpan. När 
det gäller jordar för perenner och lökar i hårdgjorda miljöer är främst jordar av 
högre fraktioner eller ren sand lämpliga, särskilt om man väljer torkanpassade 
arter eller sorter (27). 
 
Ska man plantera på skuggiga lägen där det finns naturliga jordlager kvar kan 
man naturligtvis plantera woodlandväxter även i en stad. Om man använder sig 
av de växttekniker som finns på marknaden idag kan man också plantera mer 
fuktälskande arter och sorter även på varmare områden (26). 
 
Vägsaltet som strös ut på stadsvägarna vintertid är ett dilemma för många 
växter. Saltet kan ackumuleras i bladen och påverka klorofyllet vilket på sikt kan 
förgifta en växt. Saltet förstör också jordens struktur. När man ska anlägga gröna 
ytor intill vägar bör man tänka på att välja sorter som naturligt växer i miljöer som 
påverkas av salt t ex arter och sorter från havskustområden eller områden med 
salina jordar (27). Exempel på salttoleranta träd och perenner är ask, turkhassel, 
grå al, klibbal, naverlönn, skogsek samt strandtrift, röllika, strandaster, 
kärringtand, strandråg och tuvrör (27,28). 
 
 
. 
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Sammanfattning av bakgrunden 
 

 

 Gröna ytor ger förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Utöver 
att ekosystemen levererar tjänster till oss människor så som klimat- 
och vattenreglering bidrar de gröna områdena sammantaget till att 
skapa attraktiva tätortsmiljöer inte minst med tanke på vår hälsa. 

 

 Flera vetenskapliga studier som presenteras i detta arbete visar att de 
gröna miljöerna är positiva för människors hälsa och kan fungera 
stressreducerande. De indikerar också att de gröna miljöerna ger 
bättre stressreducering än bebyggda miljöer.  

 

 Kortvariga stressreaktioner är i sig inte farliga. Men långvariga 
stressreaktioner, där kroppen inte får chans att återhämta sig, kan 
leda till sjukdom. 

 

 Flera studier som presenteras i detta arbete visar att utformningen av 
och innehållet i en grön miljö har betydelse för hur restorativ den 
gröna miljön är.   

 

 När man gestaltar en grön miljö med funktionen att reducera stress 
hos besökaren bör man tänka på såväl målgruppens stressnivå, 
platsens läge, form, storlek och innehåll. I denna studie ges en rad 
konkreta gestaltningsrekommendationer. 

 

 När man ska anlägga gröna miljöer i staden måste man ta hänsyn till 
den täta stadsmiljöns speciella förutsättningar och lokalklimat. De 
täta, hårdgjorda ytorna ger bl a ett varmare lokalklimat och snabbare 
vattenavrinning än omgivningen. Ytor nära vägar kan också påverkas 
av vägsalt. 

 

 Vid val av växter i extrema stadsmiljöer är det lämpligt att använda sig 
av arter och sorter som naturligt växer i varma och torra klimat, och 
gärna klarar att leva med lite näring och tunt växttäcke. I vägnära läge 
bör man använda salttoleranta växter som naturligt växer t ex i 
kustområden. I bakgrunden nämns också vilka växtbäddar och 
vegetationstekniker som kan användas.  
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PROCESSBESKRIVNING 
 

För att konkretisera det jag skrivit i bakgrundsdelen har jag valt att gestalta ett 
grönt rum mitt inne i en stad, närmare bestämt planen utanför Centralstationen i 
Stockholm. Platsen är som ett nav i staden. Här är ständig rörelse och 
tidspressen är central. Ska jag hinna med min transport hem idag eller inte? Det 
finns inte många grönområden nära till hands för den som kanske har missat 
tåget, är stressad, och behöver koppla av en stund tills nästa går. Kanske kan ett 
grönt stadsrum här, mitt i navet, minska känslan av stress? 
 
Ytan jag tänker göra om till ett grönt rum består idag av en stor uppställningsplats 
för taxibilar som väntar på kunder. När jag nu gestaltar en grön plats på denna 
yta, förutsätter jag rent teoretiskt att taxibilarna flyttar under jord och att ytan är 
tillgänglig för en ny funktion. 
 
I ett hållbarhetsperspektiv, där städer byggs allt tätare för att uppnå 
energibesparing, kommer allt fler hårdgjorda ytor att behöva tas i anspråk om det 
gröna ska finnas tillgängligt för stadsborna. När jag ger mig på ett så pass urbant 
område ställer jag också frågan på sin spets – går det att skapa ett grönt område 
som har funktionen att reducera stress när man väl har hårdgjort och byggt tätt? 
Platsen är också en entré till Stockholm. I år, 2010, är Stockholm Miljöhuvudstad. 
Den utmärkelsen varar bara ett år men kanske finns möjligheten att i detta rum 
presentera en stad som har hållbarhet som långsiktigt planeringsmål? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platsens historia fram till idag 
 
Stockholms centralstation invigdes den 18 juli 1871 och är byggd i italiensk 
renässansstil, se bild 3 och 4. När den invigdes fanns en stenlagd järnvägspark 
söder om stationen och norr om Tegelbacken. Parken fick sitt namn 
Järnvägsparken 1925 (29). Fram till 1960-talet var det en grön och lummig oas, 

 

Bild 3. 

Stationshuset 

år 1871 
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men det mesta av grönskan försvann när de stora trafiklederna, bl a på- och 
avfarter till Centralbron, byggdes. Platsen ligger idag omgiven av bullrig trafik, se 
bild 5. Parken består nu av stenlagda ytor med enstaka träd och några bänkar. I 
mars 2010 gav stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet uppdraget åt 
fastighetskontoret att hitta ett sätt att skapa en urban marknadsplats där 
Järnvägsparken ligger. Det är en bra idé enligt mig. Det skulle befolka stråket 
ned mot vattnet, och få fler att upptäcka den vackra vattenlinjen söder om 
stationen. Jag bedömer alltså att denna yta är viktig såtillvida att den ingår i ett 
stråk ned till Stockholms vatten från Centralstationen, men som oas till 
centralstation ligger den alltför mycket i periferin idag. 
 
Vid själva stationen finns idag inte mycket växtlighet men däremot några små 
grupper av träd samt tillfälliga blomsterarrangemang. Stockholm Central är 
Sveriges största järnvägsstation med ca 200 000 besökare per dag. Stationen 
och stationsområdet förvaltas av Jernhusen AB (30).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Den forna järnvägsparken idag. 
 

Bild. 4.  Centralstationen idag 
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Inventering 
 

Närmare beskrivning av målgruppen som använder platsen 

Målgrupp för mitt gestaltningsförslag är människor som rör sig genom och vid 
Centralstationen i Stockholm. De kan vara tillfälliga besökare, pendlare, personer 
som reser till och från hemmet i närområdet. När jag använder uttrycket 
”stressande stadsmänniskor” om min målgrupp så tänker jag inte i första hand på 
tillfälliga turister som kan vistas på stationen utan främst på människor som tar 
sig igenom området i tidspress till arbete, dagis, hem mm. Jag vill gestalta en 
plats för dem, där de kan slinka in t ex när de har missat en transport eller väntar 
på en anslutning. Jag ser här en möjlighet för dem att vistas en stund i en 
stressreducerande miljö, få andas ut, sänka stressnivån i kroppen. Eftersom vi 
kan undvika att drabbas av stressrelaterade sjukdomar om vi bara tar oss tid att 
varva ned mellan stresstopparna, tror jag att det kan vara bra med 
stressreducerande platser mitt i vardagsstressen. 
 

Platsens läge i staden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6. Centralstationen ligger mitt i Stockholms innerstad. Omgivningarna är tätt 

bebyggda främst med kontor och affärslokaler men även med bostadshus. 
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Närmaste gröna område är Klara kyrkogård och den forna järnvägsparken. Till 
Klara kyrkogård är det ca 250 m från centralstationen. Klara kyrkogård är mycket 
liten och består i huvudsak av ett gångstråk runt kyrkan omgärdad av buskage. 
Platsen ligger inträngd i dagens bebyggelse och är ganska anonym. Den är dock 
ganska rofylld så till vida att trafikljuden inte är så dominerande här. I dagsläget 
är platsen rätt sliten och inte särskilt inbjudande. Jag hade kunnat välja denna 
plats för mitt gröna rum, men då det är en del av ett kyrkorum, hade det blivit en 
annan vinkling på ett sådant projekt. 
 
I Stockholm har flera verktyg för planering av gröna ytor tagits fram, bl a en 
Sociotopkarta, som är en värdering över Stockholms friytor, d v s livsrum för 
människor. Den beskriver friytornas sociala och kulturella värden (31).  
Sociotopkartan bygger dels på en bedömning av olika gröna platsers användning 
och sociala värden, gjord av experter, och dels en s.k. ”brukarvärdering”, en 
kartläggning av vad stockholmarna som besöker grönytorna hade för 
preferenser. På Sociotopkarta för Norrmalm finns inte centralplan med, däremot 
finns Klara kyrkogård med, värderad som en Grön oas. Dessutom finns stråket 
utmed vattnet söder om Centralstationen med, värderad för dess Utsikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 7. Stråket från 

Centralplan till Klara 

Kyrka 
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Beskrivning av platsen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bild 8. Vy över platsen som jag ska gestalta, d v s göra om till ett 

 stressreducerande grönt rum. 

 

Funktion 

Platsens huvudsakliga funktion är att vara en knutpunkt för resande. Människor 
anländer till eller lämnar olika transportmedel. Det är också en plats för väntan. 
Man inväntar tåg/buss/taxi eller anhöriga som ska möta upp. På det viset är 
platsen också en mötesplats. Det är också hit man först anländer till Stockholm 
om man åker kollektivt, därav är platsen en entré till huvudstaden. 
 

Omgivande ytor och byggnader 

Stationshuset är en stor byggnad byggt i italiensk renässansstil. Öster om 
huskroppen, mot Vasagatan, ligger centralplan som främst består av en mindre 
rektangulär plan med en staty över Nils Ericson, byggledare för Stockholms 
järnväg. Norr och söder om denna rektangulära plan finns idag trafikytor. Den 
norra trafikytan är den taxiplan som jag ska gestalta. Den ligger till viss del under 
Klarabergsviakdukten. På andra sidan Vasagatan ligger en rad byggnader från 
olika tidsepoker. Enligt mig finns ingen enhetlig stil kring centralplan.  
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Klimatförhållanden 

Stationsbyggnaden är byggt i nord-sydlig riktning. Platsen som jag ska gestalta 
ligger öster om stationsbyggnaden. Hela mitt gestaltningsområde har sol mitt på 
dagen större delen av året. Senare på eftermiddagen skuggas de västra delarna 
av stationens husfasad. Norra delen av området ligger under 
Klarabergsviadukten, där skugga råder hela dygnet. Området är inte speciellt 
vindutsatt, även om det blåsiga dagar kan uppstå turbulens mellan 
huskropparna. 
 

Tekniska data 

Idag är markbeläggningen asfalt och betongsten. Det är hög ljudnivå i området, 
speciellt från trafiken på Vasagatan, samt från taxibilarnas tomgångskörning. 
Enligt Stockholms stads bullerkartor är det över 70 dBA (dygnsmedelvärde) på 
Vasagatan utanför stationen (32). Området har, vad jag kan se, ingen enhetlig 
belysning. 
  

Flora och fauna 

På centralplanens mittyta finns grupper med planterad lind, troligen parklind Tilia 
x europaea, omgivna av betongplattor. Mellan träden sker spontan 
cykelparkering. I övrigt finns ingen vegetation under hösten. Vad jag minns fanns 
urnor med annueller under sommarhalvåret. I mittsträngen på Vasagatan finns 
även där en trädrad med parklind. I år har man satsat på blomplanteringar mellan 
träden. Här växer nu vit ljung och gräs. På den yta jag ska gestalta finns ingen 
vegetation. 
 
Jag har inte kunnat inventera den naturliga floran då det är fel säsong, men det 
skulle på sin höjd kunna röra sig om arter som är knutna till stenlagda 
stadsmiljöerarter, såsom trampört. Likaså är den fauna som jag har sett på 
platsen idag knuten till staden, stadsduvor, måsar och trutar. Troligtvis skulle 
man även finna brunråtta och ett antal insektsarter knutna till staden om man 
utförde en inventering. Stockholm Stad har låtit kartlägga nätverk av naturmiljöer 
som är speciellt värdefulla ur biologisk mångfaldssynpunkt i Stockholm, s k 
habitatnätverk. Den centrala stenstaden ligger dock utanför detta nätverk p g a 
att de få grönområden som finns inte längre hänger ihop som ett nätverk (33). 
Den täta staden har ändå, som tidigare nämnts, sin egen flora och fauna som 
kan vara intressant trots att den ligger utanför habitatnätverket. Man kan t ex 
finna rariteter såsom knippnejlika i Stockholm, vilken kommit till staden via 
hamnarna. 
 

Rörelsemönster/tillgänglighet 

Jag har vid tre tillfällen, morgon, dag och kväll observerat hur människor rör sig 
över området. Gående som rör sig från eller till centrum över Vasagatan gör så 
över planens centrala delar. De som ska till bussar eller Arlandabanan rör sig i 
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de norra delarna. Här saknas övergång över Vasagatan varvid människor 
springer mellan bilarna. I den mån man som besökare av platsen är ute efter 
biltransport till/från centralen är ytan funktionellt planerad. Här når man taxi och 
bilparkering lätt. I den mån man vill gå eller cykla till/från centralen är ytan mindre 
attraktiv. Vill man finna en lugn plats att slå sig ned i väntan på ett tåg, så är 
denna funktion obefintlig, om man bortser från några cafébord längre söderut. 
 
Det finns några cykelställ invid husfasaden, men antalet är idag begränsat och 
cyklar placeras nu lite var stans på stationsområdet. Det ser ganska rörigt ut.   
 

Platsens själ 

För hela centralplanen: Här händer det något, både positiv förväntan, möten och 
känslor av anspänning och stress ligger i luften. Känslan av att titta på en 
myrstack är påtaglig. I övrigt tycker jag att platsen saknar en själ, den är mest 
rörig. 
 

Området som entré till Stockholm 

När man kommer från norrgående tåg, bussar samt Arlandabanan till platsen jag 
ska gestalta kommer man ut vid Sheraton hotell i norr. Då möts man av en mörk 
plats under Klarabergsviadukten, se bild 9 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bild 9. Vy över taxiytan från norr 
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Kommer man ut genom dörrarna mot centralplan kan man gå rakt över gångyta 
runt den centralt placerade statyn av Ericson och fortsätta över Vasagatan mot 
centrum. Här kan man röra sig relativt fritt, men platsen är för tillfället rätt rörig 
med cyklar stående ut i gångvägen. Man kunde önska att förbindelse upp mot 
centrum vore trevligare, och mer tydlig. Några av fasaderna på andra sidan 
vägen är heller inte smickrande för miljön som helhet. Vill man ta sig till närmsta 
lugna plats, är detta Klara kyrkogård, men den är svår att upptäcka som 
besökare, då den inte annonseras för besökaren. Ett bredare grönstråk upp mot 
Klara och Centrum vore fördelaktigt. 
 

Analys av brister och behov 
Den främsta bristen utifrån mitt syfte med arbetet är följaktligen att det saknas en 
grön miljö som kan verka stressreducerande i vardagen. De brister som har 
bäring på utformning av en sådan grön miljö är därför onödigt att ta upp här. 
Behov som har med utformningen av själva grönytan presenteras istället indirekt 
genom Gestaltningsmålen längre fram i dokumentet. Utifrån inventeringen har 
jag dock gjort en analys över vilka brister och behov som är tydligt platsbundna: 
Här summerar jag de viktigaste bristerna och behoven: 
 
 
BRISTER              BEHOV 
 
Rörig yta      Bättre struktur för människor 
Hög ljudnivå           Bättre ljudmiljö 
Få sittplatser           Fler ombonade sittplatser 
Öppen yta, dominerad av trafikytor   Möjlighet att finna avskildhet 
Skarp gräns mellan sol och skugga  Skapa mildare övergång 

sol/skugga 
Otydlig entré till Stockholm    Entré representativ för Stockholm 
Människor ginar över trafikytor    Tydligare gångstråk 
Mörkt i områdets ytterkanter     Bättre belysning 
Cyklar som parkeras mot befintliga träd   Fler ordnade cykelparkeringar 
Stora trafikytor i jämförelse med gångytor  Ny lösning för taxitransporter 
Krock mellan äldre och modern arkitektur Mjukare övergångar 
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Koncept och mål för gestaltning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljerade gestaltningsmål: 
 
För stressreducering 
Skapa en så stor grön yta som möjligt med hänsyn till omgivande funktioner. 
Föreslå vegetation som ger ett naturligt och vilt intryck. 
Föra in naturelement såsom stenar, vatten m m. 
Föra in en variation av växter och naturelement för att uppleva artrikedom. 
Skapa en avskärmad miljö där man kan uppleva trygghet och kontroll. Minska 
upplevelsen av störande ljud/buller, skapa en rofylld plats. 
Skapa en miljö där sinnena kan stimuleras. 
Skapa en känsla av rymd - en miljö som gör att man får känslan av att ”komma in 
i en annan värld”. 
Förtydliga platsen.  
Undvika tvetydig konst. 
 
För hållbar grön stadsmiljö och representativ entré till Stockholm 
Välja växter som är långlivade och anpassade till en miljö som kan likna 
stadsmiljön, samt utnyttja alla ytor för att tillföra vegetation. 
Skapa en representativ entré till Stockholm med representativ vegetation.   
Föreslå hållbara material -välja tydliga hållbara lösningar. 
Ge plats för information om staden. 
Ta hänsyn till såväl centralstationens äldre arkitektur så som modernare 
arkitektur i området. 
Använda ett tydligt formspråk som inte försvinner i mängden av synintryck. 
Skapa en bättre struktur för människor, bättre ljudmiljö, ombonade sittplatser. 
Skapa mildare övergång sol/skugga samt bättre belysning. 
Föreslå fler ordnade cykelparkeringar och ny lösning för taxitransporter. 
  
Övriga förutsättningar 
Arbetet förutsätter att taxiplan flyttas under jord, vilket innebär att marken jag ska 
anlägga är hårdgjord utan underliggande jordlager. I övrigt tar jag inte hänsyn till 
ledningsdragningar samt annat under mark som jag inte har fått information om 
från markägaren. Gestaltningen kommer att fokuseras på de gröna delarna, d v s 
växter och inslag av vatten och andra naturmaterial, och kommer inte att vara 
fullständig när det gäller behov av tekniska anpassningar för platsen. 

  

Koncept: 
 

Ett grönt, hållbart och stressreducerande andrum för 
storstadsmänniskan, inom entrén till Stockholm 
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Resultat 
 

Redovisning av gestaltningen i bild och text  

 

 

Jag valde att göra om taxiplan till ett grönt rum bestående av en grön passage och 
ett grönt andrum med en centralt belägen plantering i form av en skärgårdskobbe. 
Det gröna andrummet omsluts av en grön murvägg. Under träden vid centralplanen 
har jag förslagit en upphöjd plantering med marktäckare. Nya cykelställ föreslås 
utmed husväggen. Se översiktliga skisser nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bild 10. Centralplan före gestaltning 

 
Bild 11. Skisser över Centralplan med min föreslagna  

gestaltning,  
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    Bild 12. Detaljskiss över den nya gröna centralplanen   
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Beskrivning av gestaltningen 
 
Jag har försökt att skapa ett grönt rum mitt i folkströmmen till och från Centralstationen. 
Här ska man lätt kunna slinka in i det gröna andrummet eller naturligt passera genom 
den gröna passagen med vajande gräs. Andrummet har en ombonad form där man ska 
kunna finna sin egen plats inbäddad i grönskan. Tanken är att man kan sitta mitt i 
artrikedomen, med klätterväxter, bärbuskar och träd i ryggen och titta ut mot ett mer stilla 
landskap. Här kan man vila, känna blomdoft, kanske smaka ett rött smultron, lyssna till 
porlandet från vattenrännan eller rasslet av löv samtidigt som man blickar ut mot den 
skärgårdskobbe som tydligen har flutit i land här vid centralen.  
 
Skärgårdskobben är lugn till sin karaktär. De stora bergshällarna, de låga torktåliga 
örterna och gräsen och den stilla vattenytan är tänkt att ge besökaren en känsla av ro. 
De vajande gräsytorna fortsätter sedan söderut, genom den gröna passagen. 
 
 

 

Bild 13. Perspektivritning över den gestaltade platsen från söder 
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Norrifrån, vid Arlandatågsentrén, börjar den böjda stenmur som omgärdar platsen. 
Den högresta stenen möter här den låga vattenrännan nedanför, så som Stockholms 
förkastningsbranter möter stadens vattenytor. Murens ovansida är klädd med 
vegetation och från entrén uppfattas muren som en uppåtgående grön form. Detta är 
tänkt att vara en symbolisk form, som anger vägen mot ett en grönare stad.  
 
Viadukttaket har fått en varmare och ljusare färg och från diskreta högtalare ljuder 
fågelkvitter i den nya gröna salen. 
 
Taxigaragets tak är klätt med ”grönt takvegetation” för att ge en vink om framtidens 
gröna hållbara städer. Här kan Stockholm presentera sig som en hållbar stad, 
samtidigt som man presenterar en smakbit från sin egen naturliga grönska.   
 

Bild 14. Perspektiv från norr 



35 

Reflektioner över resultatet 

 
 
Reflektion över resultatet utifrån gestaltningsmålen för stressreducering 
 
Mål: Skapa en så stor grön yta som möjligt med hänsyn till omgivande funktioner 
 
Jag har försökt att nyttja så stor yta som möjligt av taxiplan. Det som trots allt har 
begränsat den gröna ytan är att den norra delen ligger under en viadukt och är 
inte så trevlig att vistas på, samt att jag också har förutsatt att taxibilarna skulle 
ledas ned under mark på denna plats varvid, i alla fall teoretiska, ned- och 
uppfarter var nödvändiga att ta hänsyn till. Jag ville också få till en rund form på 
det gröna andrummet samt ”fånga upp” människor i en naturlig passage, viket 
sammantaget resulterade i att ytan endast blev ca 0,8 ha. Ytan är inte så stor så 
man kan gå runt på den en längre tid, utan det är främst en plats där man kan 
sitta ned en stund eller påverkas av när man passerar. 
 
Mål:  Föreslå vegetation som ger ett naturligt och vilt intryck 
         Föra in naturelement såsom stenar, vatten m m 
 
Min första tanke var att skapa en ren skogsmiljö, med en tjärn, då det är den 
mest vilsamma vilda naturmiljö jag personligen kan tänka mig. Då platsen jag 
skulle gestalta är en varm stadsmiljö där tjärnens vegetation kanske inte skulle 
trivas, och möjligheterna att förse ytan med tätare skog begränsas av risken att 
den skulle kännas otrygg, valde jag en annan naturmiljö. Resultatet blev ett 
varierat skogsbryn med utsikt över ett öppnare kustland. Dessa är också 
karaktäristiska naturtyper för Stockholm och upplevs, om inte trolska som 
skogens miljöer, så förhoppningsvis ändå vilda och naturliga. De innehåller 
också naturelement såsom stenar och vatten. Brynet innehåller naturlig 
vegetation så som lundartad flora med exempelvis bräken och sippor i de mest 
skuggade delarna och värmegynnad flora så som rosor och andra bärande 
buskar i de soliga delarna. På skärgårdskobben har jag föreslagit trädarter som 
tall och sälg, rosbuskar samt perenner som trift, blodnäva och kärleksört vilka hör 
skärgården till.  
 
Mål:  Föra in en variation av växter och naturelement för att uppleva artrikedom 
 
Jag ville satsa på att föra in ”artrikedom” ur ett lokalt stockholmsperspektiv så 
långt det var möjligt. Då jag tror att det rent pedagogiskt skulle vara svårt att ge 
känslan av artrikedom genom att samla den täta stadens specifika flora på 
platsen har jag valt att titta på länets mångfald, t ex ek, tall samt andra växter 
knutna till kustlandskapet. Jag har även kompletterat brynet med kulturväxter 
som ger en känsla av artrikedom men även bidrar till artrikedomen med dess bär 
och nektar. Tanken är främst att man ska kunna uppleva artrikedomen genom 
den prunkande vegetationen med bär och blommor där man sitter, men också 
genom att se en variation av naturtyper på platsen. 
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Mål:  Att med hjälp av form och vegetation skapa en avskärmad miljö där man 

kan uppleva trygghet och kontroll. 
Avskärma buller och störande synintryck och /eller minska upplevelsen av 
störande ljud/buller. 
Skapa en rofylld plats 

 
Den böjda muren som omsluter platsen är tänkt att skapa en trygg ”rygg” för 
besökaren. Jag tror att det också kan skapa en känsla av kontroll.  
Muren avskärmar synintrycket från trafiken, men om den avskärmar trafikbullret 
är jag inte lika säker på, då det är svårt att förutse ljud och akustik om man inte 
är expert på det området. Jag har försökt att föra in avledande ljud såsom 
porlande av vatten från den lilla vattenrännan i norr, och från prasslande blad i 
planteringarna. Min tanke är också att man skulle kunna komplettera med 
artificiella naturljud i diskreta högtalare. Besökare som kommer från entrén i norr 
skulle man kunna få höra skogsljud, kanske med fågelsång, som fyller upp 
rummet under Klarabergsviadukten, samtidigt som man ser stenen, vattnet och 
det skogslika brynet i norr. När man kommer närmare skärgårdskobben, skulle 
skogsljuden kunna avlösas av ett ”vågkluckande ljud”.  
 
Skärgårdskobben avskärmar till viss del synintryck från förbipasserande 
människor men inte helt, då det skulle motverka andra syften såsom 
tillgänglighet och trygghet. Sittplatserna är av olika karaktär, men är placerade en 
bit ifrån varandra så att man kan sitta avskiljt. Här finns bl a bakåtlutade, 
vilsamma fåtöljer, små palliknande ”stubbar” och en upphöjd timjansbädd som 
man barfota kan kliva upp på och sitta på runda stenar. Sammantaget tror jag att 
platsen kommer att upplevas mer rofylld än den är idag, om än inte lika rofylld 
som en skog med enbart naturljud. 
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Mål:  Skapa en miljö där sinnena kan stimuleras 
 
I det gröna andrummet har jag försökt föra in stimulans i form av; 
dofter – bl a från luktviol, timjan, rosor och bukettapel 
färger – från vårblommor som viol, sippor och hagtorn, sommar från blodnäva 
och rosor, höst från kärleksört, bukettapel och olvon 
rörelse – från vattnets rörelse, gräsets rörelse mm 
ljud – från vattenporl och ljud från bladverk 
känsel – man sitter väldigt nära vegetationen, bara att sträcka ut handen!. På en 
av sittplatserna ombeds man ta av sig skorna och krypa upp på en timjanbädd. 
smak - från smultron och barnäpplen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål:  Skapa en känsla av rymd - en miljö som gör att man får känslan av att 

”komma in i en annan värld” 
 
En skärgårdskobbe mitt i staden kanske för tankarna bort från vardagen och in i 
en annan värld. Men frågan är om inte platsen skulle ha varit större och mer 
omsluten av grönska för att man ska kunna få känslan av obegränsad rymd. 
Jag har föreslagit bänkar som man lutar sig bakåt i så man ser himlen, d v s en 
rymd uppåt. Även vattenytorna är grunda med mörk botten så att de återspeglar 
himlen.  
 
 
Mål:  Förtydliga platsen 

Undvika tvetydig konst 
 
Platsen är överskådlig och jag tycker att rörelsestråken för människor som 
kommer från stationen har blivit tydligare. Jag har inte föreslagit något specifikt 
konstverk inom andrummet, men jag har ritat ut en cirkel vid norra entrén, där jag 
har tänkt mig att det ska stå ett konstverk, eller annan typ av landmärke, som kan 
karaktärisera Stockholm. 
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Sammantagen reflektion över platsens stressreducerande effekt 

 
Det är svårt att utvärdera huruvida man har lyckats uppnå syfte och 
gestaltningsmål endast utifrån ritningar och inte färdigskapad anläggning, men 
jag vill ändå reflektera över frågan; går det att skapa ett grönt område som har 
funktionen att reducera stress när man väl har hårdgjort och byggt tätt? 
 
Att återskapa en grön miljö på en hårdgjord mark är i dag möjligt bl a med hjälp 
av vegetationsteknik. Här är det kanske främst kostnaden som är begränsande. 
När jag summerar reflektionerna kring gestaltningsmålen tycker jag mig bedöma 
att den gröna ytan som jag har gestaltat skulle kunna ha en viss 
stressreducerande effekt på min målgrupp, d v s människor som befinner sig i 
vardagliga stressituationer. Här återfinns funktioner som att få se eller slå sig ned 
i ombonad, varierad grönska och få lugn sinnesstimulering från naturen istället 
från stressiga miljöer vilket enligt litteraturen, kan ge effekt (8,15,20). 
 
När jag summerar reflektionerna kan jag också se att just tätheten kan bli ett 
dilemma. När många funktioner ska samsas på en liten yta, är det svårt att 
återskapa en så stor yta så man kan få plats med det innehåll och de karaktärer 
som, enligt forskningen, kan ge en mer djup stressreducerande effekt. På en så 
pass liten grön yta som jag lyckats skapa kan det vara svårt att utöva fysisk 
motion, uppleva att man kommer bort från vardagen och uppleva en obegränsad 
rymd (1,7,20). Kanske är det svårt att även få en riktig känsla av en vild natur. 
Här spelar också andra faktorer in, så som behovet att skapa en trygg miljö, så 
att den gröna ytan inte blir ett tillhåll för eventuell kriminell verksamhet mm. 
Ljudnivån är ett annat dilemma. Mitt förslag kan eventuellt avskärma en del av 
omgivande trafikbuller, men troligtvis skulle man inte komma ned under 55 dBA 
som forskning visat vara fördelaktigt (23). Det omgärdande bullret förtar därför en 
del av den gröna ytans effekt. 
 
Sammanfattningsvis, för den som är måttligt stressad, och befinner sig i en 
tillfällig stressituation d v s, den grupp som är min huvudsakliga målgrupp, kan 
kanske de förslag jag ritat på platsen ge en viss stressreducerande effekt som är 
märkbar. För den som är mer påverkad av stress är möjligtvis den befintliga vilda 
naturen en bit bort från centrum ändå den som ger mest stressreducering (10). 
Det är därför viktigt att Stockholmaren kan ta sig dit. Här behövs det säkert flera 
insatser för att underlätta för stockholmarna att komma ut, men ett sätt kan vara 
att inspirera och informera om stadens natur på T-centralen. 
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Reflektion utifrån övriga gestaltningsmål - För hållbar grön stadsmiljö och 
representativ entré till Stockholm 
 
Mål:  Välja växter som är långlivade och anpassade till en miljö som kan likna 

stadsmiljön, samt utnyttja alla ytor för att tillföra vegetation. 
Skapa en representativ entré till Stockholm med representativ vegetation. 
 Välja tydliga hållbara lösningar 

 
Jag har i så stor utsträckning som möjligt valt att inrikta mig på växter som: 

 som kan rymmas inom konceptet ”stressreducerande andrum” 

 klarar zon II-IV 

 är långlivade och lättskötta 

 är allmänt tåliga 

 som tål stadsklimatet med varma somrar 

 som kan användas utifrån ett hållbarhetskoncept 

 den vegetation som ligger nära trafikytor ska tåla ev. halkbekämpning d v 
s salt 

De valda växterna presenteras i bilagd växtlista med motivering till val. 
 
Jag har också valt att nyttja ytor i alla dimensioner, golv, väggar och tak med 
hjälp av traditionella metoder såsom upphöjda växtbäddar, trådspaljéer mm, men 
även valt att föra in vegetationsteknik såsom nyttjande av ”gröna mattor och 
bäddar” med såväl vattenhållande som dränerade skikt. Vegetationsteknik har 
föreslagits i form av sedummattor på garagetaket och uppe på muren, samt i 
form av strandvegetationsmattor vid vattenytan på skärgårdskobben. 
Vattenvegetationen är tänkt att i första hand hålla vattnet så fritt från alger som 
möjligt, men kan även byggas för att rena dagvatten. Vattnet i den övre bäcken 
samt vattenytan på skärgårdskobben hålls rörligt genom mindre vattenpumpar. 
Dessa pumpar är tänkta att drivas med solenergi från solceller på murens tak.  
 
Viss vegetationsteknik har används även för de djupare planteringarna inom det 
gröna andrummet, d v s för buskarna och de mindre träden. Här är bäddarna 
tänkta att förstärkas med fuktighetshållande samt dränerade skikt. 
Planteringsbäddarna är tänkta att ha tät vegetation bl a med marktäckare för att 
undvika öppen jord. Anläggningen har utformats för att vara skötselsnål, men 
med tanke på läget behövs ändå viss kontinuerlig tillsyn och skötsel. 
 
 
Mål:  Ta hänsyn till såväl centralstationens äldre arkitektur så som modernare 

arkitektur i området. Använda ett tydligt formspråk som inte försvinner i 
mängden av synintryck. 

 
Stationen är byggd i italiensk renässansstil. De ursprungliga 
renässansträdgårdarna baserades på en stilisering av det apenninska 
landskapet. Den kuperade terrängen gav terrasseringar i trädgården, bäckarna 
gav vatten och fontäner samt grönskan gav växtinramade ytor. Till detta tillförde 
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man ofta skulpturer och till och med grottor. Man försökte också skapa en 
samverkan mellan trädgård och byggnad genom att använda symmetri. Ofta 
delade man in trädgården i rätlinjiga kvarter och genom trädgården löpte ofta en 
eller flera huvudaxlar. Några av de viktigaste grundstenarna i en 
renässansträdgård var städsegröna växter, sten och vatten (34). 
Omgivande arkitektur är mer modern, och mest iögonfallande tycker jag att 
hotellens och viaduktens utformning är. Dessa upplever jag som tunga kolosser i 
stadsmiljön. 
 
I mitt gestaltningsförslag har jag till viss del inspirerats av renässansträdgården. 
Jag har förtydligat huvudaxeln, d v s den centrala planen där statyn av Ericson 
står, genom att tillföra rätlinjiga upphöjda planteringsbäddar under trädgrupperna. 
Den gröna passagen med vajande gräs går rätlinjigt ut från huvudaxeln. Det 
gröna andrummet är dock ett avbrott i den rätlinjiga arkitekturen och kan kanske 
mer motsvaras av renässansträdgårdens grotta om man vill hitta en koppling. 
Här finns de element som var viktiga i renässansträdgården; städsegröna växter, 
vatten och sten, om än i en annan tappning. I andrummet ger dock den tydliga, 
breda muren ett mer modernt intryck. Min tanke är att den ska svara upp mot, 
men också genom dess form, lätta upp, omgivningarnas mer tunga arkitektur. 
 
 
Mål: Skapa en bättre struktur för människor, bättre ljudmiljö, ombonade 
sittplatser. 
 
Reflektioner om dessa mål har jag indirekt beskrivit under stressreducering. 
  
Mål: Skapa mildare övergång sol/skugga samt bättre belysning. 
 
Genom att tillföra vegetation både på höjden och bredden kan skuggorna 
förhoppningsvis upplevas mindre skarpa. Andrummet och den gröna passagen 
föreslås att kompletteras med belysning som lyser upp vegetationen.  
 
Mål: Ge plats för information om staden. 
 
Det gröna andrummet, med dess skärgårdskaraktär, är tänkt att vara en 
introduktion till Stockholm, men jag har även tänkt att man kan komplettera med 
graverade skyltar på den del av muren som ligger under Klarabergsviadukten. På 
dessa skyltar kan man informera om stadens gröna områden och om den 
hållbara staden. 
 
Mål: Föreslå fler ordnade cykelparkeringar och ny lösning för taxitransporter 
 
Jag har ritat in en mer organiserad yta för cykelparkering intill husväggen, samt 
gjort det svårare att ställa cyklarna hur som helst på centralplanen. Min nya 
lösning för taxi under jord är ju helt teoretisk, men kanske inte omöjlig. 
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Kritisk analys av arbetet 
 

Då detta arbete består av två huvuddelar, en bakgrundsdel och en 
gestaltningsdel, var det nödvändigt att försöka finna en balans mellan dessa 
delar. Jag kan se att bakgrundsdelen blev väl stor. Det främsta skälet till det är 
att det var flera områden som jag ville fånga in. Jag ville veta mer om forskning 
om stressreducering i gröna miljöer, få mer kunskap om vad man ska tänka på 
när man ska anlägga gröna ytor i en tät stad m m. Att jag sedan velat få in dessa 
frågor i ett hållbarhetskoncept tycker jag är naturligt, men kan kanske upplevas 
som en tredje dimension som tar fokus från grundfrågorna. Likväl vill jag ha med 
den dimensionen. 
 

Det fanns många intressanta vetenskapliga artiklar inom mitt valda ämne Stress -
Grönska, och urvalet blev kanske lite väl brett, trots att jag har sållat. Jag hade 
velat hinna läsa mer om förutsättningar för anläggning av gröna miljöer i täta 
stadsmiljöer, men fick lov att begränsa mig till sist, för att kunna påbörja 
gestaltningsprocessen. 
 
I min arbetsprocess har jag inledningsvis fokuserat mycket på 
bakgrundsbeskrivningen för att få en grund att stå på. Senare har jag 
omväxlande skissat och skrivit, på ett sätt som känts stimulerande. Skissandet 
har gjort mig mer medveten om vilka delar från kunskapsdelen som behövt lyftas 
fram. 
 
Detta arbete innehåller inte så många skisser. Jag hade velat ge mig mer tid till 
utformning av skisser och perspektiv, samt layout, vilket jag, trots inledande 
ambitioner, lämnade till slutet. Jag har många idéskisser i huvudet som jag av 
tidsbrist inte fått ned på papper. Bland annat hade jag tänkt att göra flera 
detaljskisser. 
 
Jag är också medveten om att jag har valt en extremt urbaniserad plats att 
konkretisera mina teorier på. Det hade kanske funnits ytor i Stockholms innerstad 
vilka hade haft bättre förutsättningar att kunna bli ett stressreducerande grönt 
rum. Det kändes dock som en rolig utmaning att välja en plats som är så pass 
välbesökt mitt i ”ruschen”. 
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Bilaga Växtförteckning kopplad till bilder 

 Gröna 
andrummet 

  

Nr Vetenskapligt 
namn 

Svenskt namn Motivering till val 

Träd      

1 Abies balsamea 
“Nana” 

Liten balsamgran Liten gran, tål halvskugga 
under viadukten 

2  Crataegus lavellei 
“Carrieri” 

Glanshagtorn Litet träd, grön länge, blom, 
bär. klarar stadsmiljö 

3 Fraxinus excelsior 
Ornus 

Mannaask Bara ca 12 meter högt, rel. 
anspråkslöst, klarar 
stadsmiljö 

4 Malus Rescue Barnäpple Litet träd, blom, frukter, 
tåligt 

5 Quercus palustris 
”Green Dwarf” 

Kärrek Trots artepitetet tål den 
stadsmiljö bra, lättetablerad 

    

Buskar    

11 Malus toringo var. 
Sargentii fk Eskilstuna 
E 

Bukettapel Blom, frukt, doft, höstfärg, 
tålig sort 

12 Microbiota decussata 
”Siberteppe” 

Kryptuja Tål halvskugga under 
viadukten 

13 Viburnum lantana Parkolvon Blom, bär, tål stadsmiljö 
bra 

    

Perenner    

21 Dryopteris filix-mas Träjon Tålig i de flesta miljöer 

22 Fragraria vesca Smultron Marktäckande 

23 Galium oderatum Myskmadra Marktäckande under 
viadukten/halvskugga 

24 Geranium 
macrorrhizum ”Album” 

Vit flocknäva Marktäckande, tålig, klarar 
både sol och skugga 

25 Geranium 
sanguineum ”max 
Frei” 

Blodnäva Färgstark, torktålig, 
blommar i juli 

26 Helianthenum Hybrid Solvända Tål stadsmiljö, blommar 
senare än vanlig solvända 
och är mer tåligare än 
vanlig solvända 

27 Hepatica nobilis Blåsippa Skogskänsla, vill ha lite 
kalkhaltig jord, i skuggan 
under viadukten 

28 Polypodium vulgare Stensöta Vid murar, stenskrevor, 
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 Skärgårdskobben   
Nr Vetenskapligt namn Svenskt 

namn 
Motivering 

Träd    

1 Pinus nigra ” Nana” Svarttall Liten tall, tålig i 
stadsmiljö 

Buskar    

11 Rosa rugosa ”Hansa” Vresros Blom, nypon, 
landskapsväxt 

12 Rosa rubiginosa f k 
Hubergen E 

Äppelros Äppeldoft, 
landskapsväxt, tål 
kraftig beskärning 

13 Salix lanata Ullvide stenparti, torra, 
soliga växtplatser, 

tålig 

29 Teucrium hircanicum Axgamander Färg, stabil, gamander tål 
stadsmiljö bra 

30 Thymus 
pseudolaniginosus 

Gråtimjan Marktäckare vid 
sittplatserna, tålig i 
stadsmiljö 

31 Thymus serpyllum Backtimjan Kryddig doft, tålig i 
stadsmiljö 

32 Veronica spicata Axveronika Färg, tål torka 

33 Viola oderata Luktviol Doft, vår, humlesurr, tålig 

    

Klätter-
växter 

   

41 Clematis gouriana Indisk 
skogsklematis 

Täcker stora ytor, doft, sol-
skugga 

42 Hedera helix Huldra E Murgröna Tålig, täcker stora ytor, vill 
dock ha skugga vid basen 
och fuktighållande jord. 

43 Lonicera 
periclymenum ” 
Belgica” 

Vildkaprifol Doftande, lite skugga under 
träden, ej kräsen, tidig 
blomning 

44 Lonicera 
periclymenum ” 
Serotina” 

Vildkaprifol Doftande, lite skugga under 
träden, ej kräsen, sen 
blomning 

45 Rosa Multiflora 
”Waldemar” 

Klätterros Enkla blommor, gillar sol 
och värme 

46 Rosa Bourbon 
”Zephirine Drouhin” 

Klätterros Doft, färg, remonterande, 
gillar sol och värme 

    

Gräs    

51 Seslaria autonalis höstälväxing Lättodlad, tål stadsmiljö 
bra, tät, vackra ax 
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videkissar 

14 Salix pupurea ”Nana” Litet rödvide dekorativ, tålig i 
besvärliga lägen, 
videkissar 

    

Perenner    

21 Armeria maritima Trift Färg, Tål stadsmiljö 

22 Calluna vulgaris Ljung Färg, Tål stadsmiljö 

23 Geranium sanguineum Blodnäva Färg, torktålig, 
blommar i juli 

24 Hypericum perforatum Äkta johannesört Färg, torktålig 

25 Lythrum salicaria fackelblomster Färg, strandmiljö 

26 Pulsatilla vulgaris Backsippa Vårblom, färg, tål 
stadsmiljö, ovanlig, 
men finns i 
Stockholm stad 

27 Sedum    

28 Sedum ”Herbstfruede” Kärleksört Sen blom, färg, tål 
stadsmiljö 

29 Thymus serpyllum Backtimjan Kryddig doft, tålig i 
stadsmiljö 

30 Veronica Spicata Axveronika Färg, tål torka 

    

Gräs    

41 Seslaria autonalis Höstälväxing Lättodlad, tål 
stadsmiljö bra, tät, 
vackra ax 

    

 

 Gröna 
passagen 
 

  

Gräs    

41 Seslaria autonalis Höstälväxing Lättodlad, tål stadsmiljö 
bra, tät, vackra ax 

Lökar    

51 Tulipa turkestanica Dvärgtulpan, ljus 
sort 

Lite gräslik blad, tål 
stadsmiljö bra, ser vilda ut, 
tidigblommande ca 20-25 
cm 
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Bild 15. Gröna andrummet med nummer kopplade till växtlistan 



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 17. Gröna passagen med nummer kopplade till växtlistan 

 

Bild 16. Skärgårdskobben med nummer kopplade till växtlistan 


