
Trygghetsskapande åtgärder
Lomma centrum och Bjärehovsparken



Inledning
Om trygghet
En plats i det offentliga rummet där många olika personer vistas under olika 
tider på dygnet för med sig en informell, naturlig övervakning. När många 
ögon och öron ser och hör vad som händer på en plats både ökar känslan av 
trygghet och minskar antalet brott. Centrala platser i staden där mycket folk 
vistas är ofta de mest uppskattade platserna i staden. Att olika grupper av invå-
nare träffas ökar också acceptansen och toleransen för mångfald i samhället i 
stort (Boverket, 2019a).

Den upplevda känslan av trygghet är en subjektiv fråga där upplevelserna va-
rierar över säsong och tid på dygnet. Trygghet kan också skiljas från begreppet 
säkerhet. Medan trygghet grundar sig i individens egna känsla och världsbild 
kan säkerhet mätas med brottsstatistik - antingen är risken att utsättas för 
brott hög eller låg. Insatser så som inbrottslarm och galler ökar säkerheten 
men behöver inte leda till en ökad känsla av trygghet. Tvärtom kan säkerhets-
höjande åtgärder bidra till en känsla av otrygghet.

Trygghet i grönområden
Ett grönområde förknippas ofta med bra känslor; det förskönar stadsrum-
met, berikar promenaden och ses ofta som något positivt. På kvällstid och när 
mörkret gjort intåg kan de lummiga grönområdena upplevas som otrygga där 
det är svårt att orientera sig och var få människor väljer att röra sig i. En studie 
gjord av Peters, Elands & Buijs (2010) undersökte vilken typ av miljöer som 
uppfattas mest attraktiva och trygga respektive skrämmande. Resultatet visade 
att de miljöer som uppfattas som mest trygga samtidigt är de miljöer som 
uppfattas som minst attraktiva. Platser som är helt öppna, t ex stora gräsytor, 
ger en god överblickbarhet: det är enkelt att hålla koll på de runt omkring dig 
och erbjuder flera flyktvägar. Däremot ger sådana ytor sällan någon stimulans 
för sinnena (Boverket, 2012). De flesta uppfattar också de mer ombonade grö-
nområdena i staden som mycket trevligare än de helt öppna grönområdena. 
Det är därför viktigt att söka en mellanväg för att möjliggöra både attraktiva 

och trygga platser (Boverket, 2012). Några saker att tänka på vid utformning av 
grönområden är att planera för tydliga platser där människor kan mötas, skapa 
aktiviteter som passar olika grupper samt försöka hitta en balans mellan grön-
skans positiva värden och trygghetsskapande åtgärder (Boverket, 2012).

Metoder för trygghetsskapande åtgärder
När en instans vill genomföra trygghetsskapande åtgärder är ett första steg att 
göra en trygghets- och platsanalys. Detta bör göras i samverkan med boende 
och/eller personer som verkar i området för att förstå hur de upplever den 
övergripande tryggheten i området, vilka platser de upplever som otrygga och 
så vidare. Enkäter, workshops (t ex trygghetsvandringar), dialoger, intervjuer är 
exempel på metoder som kan användas. Även den lokala polisen kan ge värde-
full information över var eventuellt anmälda brott sker i området. Efter att in-
samlandet av information är genomförd är nästa steg att analysera resultaten 
och därefter hitta rätt trygghetsskapande metoder att använda i planeringen 
samt vilka tekniska lösningar som bör användas i området (Boverket, 2019b).

Trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun
I det här projektet har två platser, en gräsyta i centrala Lomma och en Bjä-
rehovsparken i Bjärred, pekats ut som platser som kan uppfattas otrygga. 
Gräsytan i centrala Lomma saknar programmering och används till största del 
att gena över. På platsen finns enstaka träd och buskar, bl a en större samling 
buskar som tillsammans skapar ett stort frodigt buskage som inte går att se 
igenom. Bjärehovsparken är en av de största parkerna i Bjärred. En stor del 
av vegetationen i parken består av planteringar som gjordes under 90-talet. I 
parken finns lekparken Gröna lekan, en hundrastplats, ett flertal oprogramme-
rade gräsytor och Bananbacken som används till bl a pulkaåkning på vintern. 

Det här projektet syftar till att trygghets- och platsanalysera de två platserna 
och utifrån analyserna ge förslag på trygghetsskapande åtgärder, dess priorite-
ring och uppskattad kostnad. 



Vad kännetecknar en trygg plats?

Är överblickbar

Går att orientera sig i

Ger kontakt med 
omgivningen

Blandar vägar och 
bebyggelse

Är befolkad

Är välskött



Underröjning av vegetation
Bildkälla: Gunnarsson et al. (2012)

Både ytan i Lomma centrum och Bjärehovsparken har vegetation som kan bidra till en 
otrygg känsla. Därför föreslås (bland annat) underröjning av vegetation som åtgärd för att 
skapa en ökad känsla av trygghet. Med underröjning menas att röja bort småplantor, lågväx-
ande sly, buskar och träd från noll meter till en specifik höjd, ofta ca 2,5 meter upp. Genom 
att göra detta skapas bättre siktlinjer som är viktiga för den upplevda tryggheten. En under-
röjning kan även bidra till ljusare ytor då dagsljus och ljus från ljuskällor kan tränga sig in när 
vegetationen är glesare. Vidare kan människor efter en underröjning få visuell kontakt med 
byggnader, vägar och ljuskällor som har en trygghetshöjande effekt.

Vegetationen ger även efter underröjningen ett naturligt intryck genom att stora delar av 
den totala vegetationen har sparats i buskskiktet. På så sätt är vegetationen även fortsatt 
attraktiv för fåglar och andra djur.

Före underröjning

Före underröjning

Efter underröjning

Efter underröjning



Före respektive efter underröjning: kvällstid
Bildkälla: Gunnarsson et al. (2012)



Två platser: 
Lomma centrum och Bjärehovsparken

N
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Plats 1: Lomma centrum



Platsanalys
Befintlig belysning

Informell stig

Gång- och cykelbana

Gata

På- och avlastningsgata



Trygghetsanalys

Vegetationen försämrar 
överblickbarheten vilket kan 

skapa en otrygg känsla

Brist på saker att göra 
resulterar i att människor 

inte stannar på platsen

Gräsytan saknar funktion 
vilket ger ett tråkigt intryck

Byggnadens lastplats bildar en 
baksida mot parken. Kan upplevas 
otryggt och ger ett tråkigt intryck



Bild på buskage på platsen. Foto från två olika håll före respektive efter lövsprickning. Det som i olövat 
tillstånd har god genomsikt kan bli väldigt tätt när löven slagit ut. Foto: Google Streetview

Före respektive efter lövsprickning



Förslag på åtgärder: Lomma centrum
Platsen kan sägas vara relativt trygg eftersom den är öppen och människor rör 
sig i närheten. Däremot ger platsen inget ombonat eller attraktivt intryck och blir 
därför ett ställe som folk endast passerar. För att aktivera platsen har två förslag 
tagits fram: det flexibla och temporära som karaktäriserar förslag 1 och det aktiva 
och permanenta som karaktäriserar förslag 2. 

Förslag 1: Sommarzonen
Sittmöjligheter
Den största aktiveringen av platsen är att placera ut flertalet (flyttbara) stolar och 
bord samt solstolar/brassestolar. På så sätt lockas folk att stanna på platsen och 
kan själva välja var de vill sitta: i skuggan, i solen, tillsammans med andra eller själv. 
Det föreslås även finnas en större och mer permanent sittmöbel med tillhörande 
bord och parasoll där folk kan slå sig ner och jobba, plugga eller bara hänga. 

Aktivera ytorna för att locka folk
För att ytterligare attrahera olika grupper av människor till platsen delas ytorna 
upp i mindre delar med olika karaktärer: hänga och aktiv. 

Hänga riktar sig till alla som söker platser att umgås på. I den här delen av platsen 
föreslås det finnas en stor sittmöbel där flera kan sitta tillsammans, pingisbord, sol-
stolar/brassestolar och en ”lånelåda” där besökarna kan låna kubb- och boulespel, 
fotbollar,  picknickfiltar etcetera. På den här platsen kan det också finnas möjlighet 
att anordna utebio. 

Aktiv riktar sig till både unga och gamla och föreslås utgöras av exempelvis två 
bouleplaner (a 4 x 15 m), en minigolfbana (nio hål) eller ett mindre utegym. 

Gallra vegetation
Trygghetsanalysen pekar ut det stora buskaget i norra delen av området som något 
som kan bidra till otrygghet. Detta eftersom buskaget med utslaget lövverk blocke-
rar fri sikt och kan skapa platser där folk kan gömma sig. Ett sätt att öka känslan av 

trygghet kan vara att gallra buskaget. Hur mycket som behöver gallras får kom-
munen testa sig fram till genom att t ex gallra bort en viss procent och se vad det 
får för effekter för känslan av trygghet. Att hitta rätt metod kan sänka kostnaden 
samtidigt som grönskans positiva värden behålls.

Ny belysning
För att höja känslan av trygghet kan ny belysning inne på gräsmattorna behövas. 
Placering får utvärderas efterhand för mest fördelaktig placering. 

Året om!
Eftersom parken föreslås vara flexibel och temporär så har den möjlighet att även 
ändras i takt med säsongerna. Några av de aktiviteter som föreslagits kan finnas på 
plats året om: pingisbord, ”lånelåda” och bouleplaner. När det blir kallare ute kan 
det med fördel placeras ett väderskydd som t ex en grillstuga eller pergola i parken 
och solstolarna kan ersättas med möbler som tål regn och rusk bättre. På så sätt 
aktiveras platsen året om.

Förslag 2: Beachvolleyboll
Aktivera ytan för att locka folk
I förslag 2 aktiveras ytan genom att en beachvolleybollplan anläggs. Platsen lämpar 
sig väl för detta då den är orienterad på ett sätt som reducerar bländning av de
spelande, när det spelas på eftermiddagen. Planens yttermått är 25 x 15 m och 
spelplanens mått är 16 x 8 m. För att kunna placera planen i mitten behöver buska-
get i den norra delen tas bort helt. 

Vid sidan av planen föreslås parkbänkar och solstolar placeras ut, ämnade för både 
spelare och besökare av platsen.

Ny belysning
För att höja känslan av trygghet och möjliggöra spel på kvällar behövs ny belysning 
placeras i närheten av planen. 



Identitet/karaktär: Lomma centrum

Ledord: färgglatt, flexibelt, pop-up, aktivt, mysigt



Förslag på åtgärder
Förslag 1

Belysning

Stolar (flyttbara)

Aktiv

Hänga

Gallrad/underröjd vegetation

Plats för matvagnar

Förstärkt stråk

T.ex. två bouleplaner,
mindre utegym, minigolf 9 hål

ca 4 x 15 m

ca 4 x 15 m

Plats för matvagnar

Sittmöbel, hängmattor, 
pingisbord, ”lånelåda”

Solstolar, picknickbord

Öppen gräsyta 
för spel och lek



Vision 1 Lomma centrum: sommarzonen



Förslag på åtgärder
Förslag 2

Ny belysning

Plats för matvagnar

Parkbänkar

Solstolar

Plats för matvagnar

Beachvolleybollplan
25 x 15 m (16 x 8 m)

Det är även möjligt att få plats med två planer á 25 x 15 
m (16 x 8 m) om kortsidorna orienteras mot vårdcentra-
lens entré och Strandvägen. Dock kan en sådan lösning 

innebära en högre risk att volleybollar råkar skjutas ut på 
gatorna runt omkring platsen.

Friyta 3,5 m

Friyta 4,5 m



Vision 2 Lomma centrum: beachvolleyboll



Efter underröjning/
gallring ökar platsens 

överblickbarhet

Platsen har från 
början god kontakt 
med omgivningen

Genom att lägga till 
sittplatser och olika 
aktiviteter befolkas 

platsen

Platsen har från 
början god orienter-

barhet. 

Efter underröjning/
gallring ökar platsens 
orienterbarhet något

Platsen har från bör-
jan blandad närmiljö

Platsen tas hand om 
vilket bidrar till en 

välskött plats

Hur bidrar åtgärderna till ökad trygghet?



Kostnadskalkyl: Lomma centrum, förslag 1
Prel prioritering 
(högst till lägst) Artikel Antal Uppskattat styckpris 

(SEK)
Uppskattad total 
kostnad (SEK) Kommentar

2 Underröjning vegetation, grässådd etc 15 000 - 20 000

1 Solstol/Brassestol 20 200 4000

1 Caféset (2 stolar, 1 bord lackad stål) 15 700 10 500

Belysning Ljusslingor, parkarmatur

3 Förvaringslåda väderskyddad 1 5000 5000 Att förvara spel i

3 Olika spel/aktiviteter (kubb, boule, 
badminton etc.) 10 300 3000 För vem som helst att låna

5 Hängmatta på stativ (temporär) 4 1000 4000

Cykelställ 2 1500 3000 Prisexempel från Uteprodukter.se

7 Pingisbord (ute) 2 25 000 50 000 Prisexempel från Tress.se

7 Pingisracket 20 150 3000

7 Pingisbollar 150 st 1 548 548

8 Boulebana 2 50 000 100 000 Går även att göra en temporär 
variant (=billigare & snabbare)

9 Minigolfbana 9 hål (flyttbar) 1 72 000 80 000 - 90 000

Grillstuga/pergola 1 80 000 100 000 Väderskyddad plats

Kostnader för ev projektledning, montering etcetera är inte inkluderat i uppskattad total kostnad



Kostnadskalkyl: Lomma centrum, förslag 2

Prel prioritering 
(högst till lägst) Artikel Antal Uppskattat styckpris 

(SEK)
Uppskattad total 
kostnad (SEK) Kommentar

2 Röjning vegetation, grässådd etc ca 200 m2 25 000 - 35 000 Röja bort buskaget helt

Anläggning av beachvolleybollplan 1 100 000 - 150 000 Schaktning, dränering, markduk, 
makadam, sand, utrustning

Belysning 2

Parkbänk 4 5000 20 000 Prisexempel från Tress.se

Cykelställ 2 1500 3000 Prisexempel från Uteprodukter.se

Solstol/Brassestol 20 200 4000

Kostnader för ev projektledning, montering etcetera är inte inkluderat i uppskattad total kostnad



Plats 2: Bjärehovsparken



Platsanalys
Belysning

Hundrastplats

Lekplats

Pulkabacke, flexibel yta

Idrottsplaner/annan idrott

Öppen/oprogrammerad yta

Gång- och cykelbana

Gata

 Busshållplats



Trygghetsanalys

Tät vegetation i hela området innebär 
skymd sikt vilket kan upplevas otryggt 

då kontakten med omgivningen och 
platsens överblickbarhet bryts

Tät vegetation kapar kontakt mellan 
de mer öppna ytorna och skateparken



Trots att bebyggelsen väster om parken endast ligger ett tiotals meter bort finns det 
knappt någon visuell kontakt. Genom att gallra och/eller underröja vegetation kan 

visuell kontakt skapas.

Vy från Gröna Lekan mot Bananbacken. Vegetationen gör att den visuella kontakten 
mellan platserna är nästan obefintlig. Här föreslås hundrastplatsen anläggas.

Vy från Bjärehovsskolan mot Gröna Lekan. Här har vegetation gallrats vilket resulterar 
i att platsen upplevs mer överblickbar och öppnare än andra delar av parken.

Tät vegetation separerar skateparken (till vänster i bild) från lekparken och de mer 
öppna ytorna (till höger i bild). 



Förslag på åtgärder: Bjärehovsparken
Bjärehovsparken är uppdelad i mindre delar med bl a Gröna lekan, Bananbacken 
och skateparken. Det finns även större gräsytor som inte ger ett ombonat intryck 
och som därför riskerar att bli ställen som folk undviker. 

Den stora mängd vegetation som finns i området bidrar till en grön och naturnära 
karaktär men gör även att området känns mörkt och instängt. Därför är temat för 
förslaget öppet och innehållsrikt. Genom att göra en insats för att skapa ljusare 
och mer överblickbara områden, samtidigt som människor ges möjlighet att spen-
dera sin tid på olika saker att göra (sporta, sola, hänga, leka, vila, promenera med 
mera), är målet att Bjärehovsparken ska vara en plats olika grupper av människor 
gärna vistas i.

Gallra/underröj vegetation i hela området
Trygghetsanalysen pekar ut vegetationen runt om i parken som något som kan 
bidra till otrygghet. Buskage och sly minskar överblickbarheten och skapar platser 
som känns mörka och otrygga. Ett sätt att öka känslan av trygghet är att förlänga 
siktlinjerna och skapa visuell kontakt till olika delar av parken genom att gallra och 
röja bort undervegetationen (buskar och lågt sittande grenar mellan 0-2,5 meter). 
Hur mycket som behöver gallras får kommunen testa sig fram till för att se vad det 
får för effekter för känslan av trygghet. Att hitta rätt metod kan sänka kostnaden 
samtidigt som grönskans positiva värden behålls.

Trygghetsworkshops
Trygghetsworkshops inkluderar olika metoder för att få boende och verksamma i 
området att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. 
Syftet är ett utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information 
och diskutera idéer. Genom att göra detta grundas de fysiska åtgärderna i hur 
människorna på platsen upplever den. 

Ny belysning
För att höja känslan av trygghet bör ny belysning installeras i parken. Belysningen 
kan användas för att på ett fint sätt lysa upp vegetationen samtidigt som det bidrar 
till en ökad känsla av trygghet.

Aktivera ytorna för att locka folk
För att få folk att stanna till och spendera tid på platsen är ett alternativ att akti-
vera delar av de idag ”tomma” ytorna i parken. På så sätt samlas olika grupper av 
människor vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla. För att attrahera olika grupper 
av människor delas ytorna upp i mindre delar med olika karaktärer: hänga, hund-
rastplatsen och aktiv. 

Hänga riktar sig till de grupper av människor som söker platser att umgås på och 
som vill göra något annat än utöva en sport. Idag saknas det sittmöjligheter i stora 
delar av parken. Därför föreslås den norra delen av parken bli en samlingsplats 
innehållande sittmöbler, picknickbord och solbänkar. I framtiden kan hängmattor, 
permanenta grillar, väderskydd i form av en pergola och/eller grillhus placeras här. 

Hundrastplatsen riktar sig till hundägare runt om i området. Det finns idag en 
hundrastplats i parkens sydvästra hörn. För att samla människorna som rör sig 
i parken föreslås en ny hundrastplats (eller en förflyttning av den befintliga) att 
anläggas närmare Gröna Lekan. Bredvid hundrastplatsen finns en öppen yta för lek 
och samvaro.

Aktiv riktar sig till olika grupper, men framför allt vuxna och pensionärer. Genom 
en utveckling av de gymredskap som finns på samma område som Gröna Lekan 
samlas olika grupper av människor. I framtiden kan även området sydöst om hund-
rastplatsen utvecklas till ett utegym anpassat för äldre. 

Förstärkt entré och stärkta stråk
För att förtydliga var parken börjar föreslås ett antal ställen markeras som ”entré-
er” där det exempelvis föreslås finnas blomsterplanteringar för att hälsa besökarna 
välkomna. 



Identitet/karaktär

Ledord: naturnära, flexibelt, något för alla, upptäcka, hänga



Förslag på åtgärder

Solbänkar (Stortorget i Lund)

Parkbänkar

Hundrastplats (flytta befintlig eller ny)

Hänga/samlingsplats

Aktiv

Öppen yta/flexibel yta

Underröjd och/eller gallrad vegetation

Förstärkt entré

Nytt eller förstärkt stråk (bredare)

Nya stråk, scen, konstväggar, 
konstutställning, grill, pergola, 

solbänkar, öppet parkrum

Ny/föreslagen aktivitet

Hundrast-

plats

Utegym

Skatepark

Lekplats
Gröna lekan

Lekplats

Idrottsplaner, löpbana, 
ytor för spontanidrott

Öppen gräsyta för 
lek och samvaro

Befintlig aktivitet

Hundrastplats

Öppen yta för 
lek och samvaro



Vision Bjärehovsparken
Samlingsplatsen



Efter underröjning/
gallring ökar parkens 

överblickbarhet

Efter underröjning/
gallring ökar parkens 
kontakt med omgiv-

ningen

Genom att olika saker 
att göra läggs till 
befolkas parken 

Efter underröjning/
gallring ökar parkens 

orienterbarhet

Parken ligger från 
början en bit ifrån 

vägar och bebyggelse 
och åtgärderna som 
föreslagits förändrar 

inte det

Platsen tas hand om 
vilket bidrar till en 

välskött plats

Hur bidrar åtgärderna till ökad trygghet?



Kostnadskalkyl: Bjärehovsparken

Prel prioritering 
(högst till lägst) Artikel Antal Uppskattat styckpris 

(SEK)
Uppskattad total 
kostnad (SEK) Kommentar

Underröjning vegetation, grässådd etc 457 380 Se bilaga 1

Trygghetsworkshop 2 - 6 600 3600
Trygghetsvandring med boende i 
området, elever från skolan m.m. 
Kostnader: material och fika

Belysning Lysa upp vegetation och stråk. Konst-
närlig belysning t ex ljuskulor i träd

Hundrastplats 1 >50 000
Anlägga ny eller flytta befintlig. Ink. 
röjning av vegetation, agilityhinder 
etcetera

Parkbänk 10 5000 50 000 Prisexempel från Hags.se

Solbänk 10 10 000 100 000 Likt de på Stortorget i Lund. 

Grill permanent 2 15 000 30 000 Prisexempel från Hags.se

Picknickbord 4 7000 28 000 Placeras i närhet av grillar. Prisexem-
pel från Hags.se

Väderskydd (Grillhus/pergola) 1 80 000 80 000 Öppna väggar men med tak

Scen 1 103 700 103 700 Prisexempel från Tress.se

Utegym senior 1 150 000 150 000 Prisexempel från Tress.se

Hängmatta trippel (permanent) 1 53 300 53 300 Prisexempel från Tress.se

Pingisbord (ute) 2 25 000 50 000 Prisexempel från Tress.se

Kostnader för ev projektledning, montering etcetera är inte inkluderat i uppskattad total kostnad
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Bilaga 1: Kostnadskalkyl 
Röjning vegetation Bjärehovsparken


