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Multifunktionalitet på urbana
golfbanor

Björkhagens Golfklubb

Vinsterna med att göra golfbanor
mer multifunktionella är stora.
Möjligheter och förutsättningar
kan variera men outnyttjade
resurser finns ofta. Golfbanor är
vidsträckta grönområden men
det är endast runt en tredjedel
av ytan som används till själva
golfspelet. Resterande del är
naturområden som skulle kunna
omfatta ett mer allsidigt utnyttjande.
När städer växer naggas det i
kanten på många naturområden.
Dessa områden är viktiga eftersom

de förser oss med en mängd olika
tjänster som är betydelsefulla för
vårt välbefinnande; möjlighet till
rekreation, till tysta områden, för
att rena luften från skadliga avgaser, för att minska stress, för att
bara nämna några exempel.
Många människor ser det som ett
villkor för att besöka ett naturområde att det är lätt att ta sig dit samt
att det finns tillgång till faciliteter
såsom toaletter eller café på området. Många känner sig också
säkrare i områden med markerade
spår och vägar och där många män-

2

niskor rör sig samt där kontinuerligt underhåll sker och information
finns tillgänglig.
Att utöka användningen av golfbanans områden med andra aktiviteter skulle med andra ord kunna öka
incitamenten för att bevara gröna
områden i staden, samtidigt som
det ger urbana golfbanor en högre
samhällsnytta. Ett ökat antal besökare i området skulle också kunna
bidra till den idag ofta ansträngda
ekonomin hos golfklubbar genom
besök till restaurang, kafé och andra aktiviteter.

Beskrivning av projektet
Under våren studerades multifunktionaliteten för två golfbanor
i Stockholmsområdet, Björkhagen
GK respektive Nacka GK, inom
ramen för kursen Urbana SocialEkologiska System vid Stockholm
Resilience Centre. Sammanlagt
trettio olika aktiviteter kunde
konstateras på och omkring de
två golfbanorna, där Björkhagen
rymde betydligt fler aktiviteter än
Nacka. Om antalet aktiviteter kan
ses som ett mått på multifunktionaliteten, verkar Björkhagen vara
multifunktionell i högre grad än
Nacka.

Vad beror det på? För att ta reda på
det intervjuades golfare och andra
besökare bland annat om var de
bodde, deras attityder till multifunktionalitet och vad de uppskattade med området. Intervjuerna
kompletterades med observationer
och geografiska analyser. Utifrån
resultaten gjordes ett försök att
identifiera anledningar till det bredare användandet av området runt
Björkhagens golfbana.

Enkätsvaren visar att anledningarna till besöken skiljer sig mellan de två golfbanorna. Värderosen för Björkhagen (t.v.) visar att
huvudanledningen till besöket vara närheten till grönområdet, värderosen för Nacka (t.h.) visar att det här istället är känslan för
platsen, i form av naturupplevelser, lugn och ro, som är huvudanledningen till besöket.
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Studerade faktorer för multifunktionalitet. Generellt var attityderna till multifunktionalitet överlag positiva,
både bland golfare och andra besökare. Skillnader i användning verkar ha mer att göra med fysiska förutsättningar i form av omgivande landskapselement samt hög tillgänglighet, än attityderna hos golfklubbarna, och de golfare och andra som besöker dessa stadsnära grönområden i Björkhagen och Nacka.

Rent attitydmässigt tycktes de
studerade golfbaneområdena
vara öppna för fler användare än
golfare. Golfare var överlag positiva till en bredare användning av
golfbaneområdet och av de som
besökte området i annat syfte var
det få som upplevde att de inte
hade tillträde dit. Små skillnader
mellan Björkhagen och Nacka
gör det dock svårt att fastlägga
huruvida det verkligen är golfares
attityder som påverkar hur andra
använder golfbaneområdet. Vad
gäller klubbarnas attityder till multifunktionalitet verkar detta ha låg
inverkan. Nacka GK:s representanter uttryckte en större positivitet
gentemot att underlätta för fler aktiviteter i området än representanten

från Björkhagen GK. Detta skulle
kunna ha att göra med de friktioner
som Björkhagen GK uppgav att de
upplevt i samband med att andra
människor än golfare använder
området.
Multifunktionalitet kan alltså leda
till problem, och även överanvändning av ett område. Konflikter
mellan användare, för stort tryck på
faciliteter och skador på marken är
problem som kan uppkomma och
som därför behöver tas hänsyn till
när man planerar för multifunktionalitet.
Viktigt för en multifunktionell
användning är också de landskapselement som finns i ett område.

4

Dessa skiljer sig till viss del mellan studieområdena. I Björkhagens
område finns en sjö med badplats,
något som inte finns i golfbaneområdet i Nacka, vilket ger en viss
förklaring till att fler aktiviteter
ägde rum i Björkhagen. Värt att
nämna är att vissa aktiviteter som
enbart kunde konstateras i Björkhagen krävde landskapselement
som redan finns i Nacka. Området i
Nacka utnyttjas alltså inte i samma
grad som i Björkhagen, vilket visar
på att det finns potential för en bredare användning av golfbaneområdet i Nacka än vad som sker idag.
Landskapets utseende tycks annars
vara särskilt uppskattat i Nacka.

Sjutton av tjugo svaranden angav
det som anledningen till att de åkte
dit, nästan tre gånger så många
som i Björkhagen. Eftersom antalet aktiviteter är färre i Nacka
kan en slutsats vara att ett vackert
landskap i sig inte uppmuntrar till
multifunktionalitet men dock till att
attrahera besökare.
Den viktigaste anledningen till
besöket i Björkhagen var dock
inte det vackra landskapet. Här
var istället det viktigaste för både
golfare och besökare att området
var närbeläget. Andra besökare än
golfarna bodde visserligen ungefär
lika nära golfbanan i Björkhagen
som i Nacka, men golfarna i Björkhagen bodde i snitt en dryg mil
närmre än de i Nacka. Björkhagens
golfare besökte dessutom området
i fler syften än att spela golf, något
som var ovanligt i Nacka.
Med detta i åtanke är det också
intressant hur tillgängliga de två
golfbanorna är. Inom en kilometers
radie från golfbaneområdena in-

venterades kommunikationer som
busshållplatser och parkeringsplatser. Även här fanns en skillnad
mellan Björkhagen och Nacka, där
Björkhagen hade ett större utbud av
kommunikationer. Det speglar väl
befolkningsantalet i respektive område, där det bor mer än tre gånger
så många runt studieområdet i
Björkhagen än runt studieområdet
i Nacka.
Att det vid Björkhagens GK finns
en sjö, bättre kommunikationer
samt högre befolkningsandel
verkar vara anledningen till fler
besökare och fler aktiviteter där än
vid Nacka GK idag.
Förutsättningar för multifunktionella golfbanor verkar alltså ha mer
att göra med fysiska förutsättningar
i form av omgivande landskapselement samt hög tillgänglighet,
än attityderna hos de golfklubbar,
golfare och besökare som använder dessa stadsnära golfbanor och
omgivande grönområden.
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