
Värden är kanske en av de viktigaste utgångspunkterna i sam-
hällsplanering och därför är det viktigt att inventera och analy-
sera så att dessa tas fram och exponeras. I tätortens grönstruk-
tur finns det en rad av olika värden och förutsättningar som 
måste tas i betänkande vid planering och utredningar. Värdena 
kan vara sociala, ekologiska, kulturhistoriska, estetiska och 
ekonomiska. Förutsättningarna ligger i miljön, ekonomin, 
tryggheten och tillgängligheten och tillsammans utgör de ar-
gument till varför grönområderna bör förändras, bevaras eller 
återskapas. Nedan kommer värden och förutsättningar som 
finns i park- och naturmark att tas upp.

VÄRDEN
Sociala värden
De sociala värdena som park- och naturområden innehar kan 
inte nog betonas och framhävas. Den har en stor roll i hur 
människor upplever sin vardagsmiljö, livskvalité och hälsa. De 
positiva effekterna sträcker sig över alla åldersklasser och kul-
turer. Närhet till park- och naturområden bidrar till förbättrad 
kondition, inlärningsförmåga, ökad koncentration, kreativitet 
och minskad stress. De skapar även en plats för rörelse med 
promenad stråk, idrott, naturupplevelser, men även en grön 
oas med möjlighet för meditation och eftertanke. I en tid då 
hälsa snart har ett högt pris och dagens samhälle ibland kräver 
eftertanke och ro får de gröna platserna allt större betydelse i 
vardagen. 

Gröna områden skapar även möten mellan olika människor, 
åldersgrupper och kulturer. I dagens samhälle som blir mer och 
mer segregerat är detta en viktig aspekt att inkludera i debatter 
och analyser. 

Barn utvecklar sin förståelse, kreativitet och koordinations-
förmåga genom att i lek samverka med naturen. Tillgång till 
grönytor har visat sig vara oöverträffliga miljöer för lek där 
barn hela tiden finner ny stimulation och prövningar. Naturlika 
lekområden har visat sig påverka deras rörelseutveckling posi-
tivt och leder till en ökad förståelse för djur, natur, ekologiska 
samband och miljöfrågor. 

Ungdomar som kan vara svåra att rikta sig mot som mål-
grupp har oftast ett behov av mer tillbakadragna platser där de 
kan vistas utan att känna sig bevakade av vuxenvärlden. I mot-
sats har de även behov av mer interaktiva platser där de kan 
visa upp sina färdigheter för vuxenvärlden i offentliga miljöer. 
Likväl behöver man skapa frizoner där de kan praktisera de 
sporter eller aktiviteter som de utövar, exempelvis skateboard, 
bmx, street dance osv.  Dessa tre olika platser: reträttplatser, 
interaktionsplatser och frizoner, är enligt forskaren Mats Lie-
berg de olika sorters funktioner och områden som ungdomar 
har behov av och söker efter. 

Vuxna har enligt studier från Partik Grahn mer behov av lug-
na och rofyllda miljöer där de kan koppla bort den stress som 
de oftast känner. De vill, enligt honom, ha ett rekreationsom-
råde som är naturligt och inte allt för tillrättalagt. Ett alternativ 
till dagens samhälle som blir mer stressigt och trångt söker de 
kvalitéer som kompenserar detta, vilket leder till att utrymme 
och rörelsefrihet värderas högt.

Äldre som kan ha svårt att ta sig fram obehindrat söker sig 
gärna till platser som har god tillgänglighet och som inte lig-
ger allt för långt ifrån bostaden då orken ibland är nedsatt. 
Fler studier idag visar att äldres hälsa förbättras av att vistas i 
gröna miljöer. Vidare har grönska sett från bostaden även stor 
betydelse då vissa äldre ej har möjlighet att ta sig ut. Att vege-
tation runt bostäder är viktig, inte bara för äldre utan för alla 
åldersgrupper, är vida känt då den har en rofylld och positiv 
inverkan.

Viktiga utgångspunkter i 
planering

Värden: sociala, ekologis-
ka, kulturhistoriska, este-
tiska eller ekonomiska

Förutsättningar finns i: 
trygghet och tillgänglighet 
men även ekonomin och 
miljön.

Positiv påverkan av: krea-
tivitet, koordinationsför-
måga, rörelseutvecklingen 
och förståelse

Behov av: reträttplatser, 
interaktionsplatser och 
frizoner

Behov av: Lugn, rörelsefri-
het och utrymme

Behov av: god tillgänglig-
het och närhet till bosta-
den

Foto nedan: Lättillgänglig 
upplevelse av grönska från 
GC-väg (från norra Karl-
Johansgatan)

Grönska har en viktig roll i 
vardagsmiljön, livskvaliten 
och hälsa.

Positiva effekter på män-
niskor oberoende ålder

Foto nedan:
Tallens förskola: naturlek

Foto till höger: Den nyan-
lagda bryggan vid Dalen 
parken
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Ekologiska värden
Biologisk mångfald ute i landskapet och kulturmiljön har 
debatterats länge och dess vikt skall inte heller förringas. Vad 
som inte lika ofta tas upp är den mångfald som finns i de gröna 
områdena i bebyggelsen. Tätortens grönska har förutsättningar 
att utveckla ett rikt utbud av arter och biotoper som kan kom-
plettera det omgivande landskapet. 

Den biologiska mångfalden i bebyggd miljö är beroende av de 
biologiska förutsättningarna som finns och hur grönstrukturen 
ser ut. Det vill säga hur stor grönområdena inne i tätorten är, 
deras biotoper och hur de länkar samman med övrig grönska i 
tätbebyggt område och landsbygden. Om man lyckas behålla 
kontakten med det omliggande landskapet, medan en varierad 
biotopsammansättning eftersträvas, finns det goda möjligheter 
för en god biologisk mångfald även inom tätbebyggt område. 

Alléer, kyrkogårdar, villatomter och de överblivna ytorna, så 
kallade impedimenten, är platser vars funktion som spridnings-
korridorer och buffertzoner oftast glöms bort i diskussioner om 
ekologiska värden och biologisk mångfald. De gröna ytorna 
som finns både inne i bebyggda områden och utanför är en för-
utsättning för en rik och varierad artrikedom och biotop skall 
kunna utvecklas.

Kulturhistoriska värden
I dagens samhälle som hela tiden förändras är det viktigt att 
bevara dess historia och kultur så att identiteten och karaktären 
behålls och vårdas genom tiden. En plats med identitet och 
historia skapar trygghet, mening och är lättare att utveckla en 
personlig kontakt med. 

Den gröna miljön är en viktig bärare av orten och traktens 
identitet och karaktär med fornlämningar, djupgranskog med 
små sjöar och tegar, gamla vägar, alléer, kyrkogårdar, hem-
bygdsgårdar och bybildningar. Det brukade kulturlandskapet, 
som varit mer eller mindre bestående under århundraden, och 
gamla ting som påminner om forna dagar är exempel som får 
oss att minnas traktens egenart och historia.  

Estetiska värden
Estetiska värden kan vara ett av de svårare att slå fast då sma-
ken är delad om vad som är estetiskt tilltalande. Undersökning-
ar har visat att de flesta kan lätt ta åt sig parker, naturmark som 
känns lätt att orientera sig i och översiktlig. Dock kan en allt för 
”enkel” miljö känns tråkig och stimulerar inte nyfikenheten och 
viljan att utforska området i fråga. 

Då gruppen av personer i ett samhälle har en bred vidd av vad 
som är estetiskt tilltalande, intressant och stimulerande krävs 
en vidd av olika slags gröna miljöer som tillgodoser allas be-
hov. Allt från små lättöverskådliga och lättillgängliga miljöer 
till mer utmanade och naturliga miljöer som sätter användaren 
kunskaper och fysik på prov. 

Det är först när ett område är uppskattat och värderat som det 
väcker intresse att utveckla och skydda, detta kan vara ett pro-
blem om man försöker få in en positiv värdering i ekosystem 
som många upplever som röriga, oöversiktliga och skräpiga, 
t.ex. våtmarksområden och viktiga restytor (för flora och fau-
na). Ett sätt att få människor att lättare ta sig till dessa områden 
kan vara genom att rama in dem och ge dem en igenkännlig 
struktur och  information och upplysning om dess värde.
 

Skänker platsen karaktär 
och identitet och skapar 
trygghet

Grönamiljöer är bärare av 
traktens historia

Svår bedömning då sma-
ken är delad

Skapa en bred vidd av 
olika miljöer för att täcka 
en brett spektra av behov

Uppskattning leder till vilja 
att skydda

Stökiga natursystem kan 
behövas ”ramas in” för att 
uppskattas

Foton nedan & till höger:
Samma sorts radhus, men 
två olika lösningar. 

Biologisk mångfald inom 
bebyggtområde

Grönstrukturen är en viktig 
del i förutsättningarna för 
en biologisk mångfald i 
bebyggd miljö

Stråk ut till omkringliggan-
de landskap

Viktiga spridningskorridorer 
i tätorten, så som vägkan-
ter, restytor mm.
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Samhällsekonomiska aspekter
Grönstrukturen har även betydande påverkan på det urbana 
klimatet. Grönskan bidrar till att filtrera pariklar, syresätter 
luften och rena luften från föroreningar. Den ser också till att 
ett jämnare klimat hålls, luftfuktigheten ökar och vegetationen 
dämpar även vind och ljud/buller. Förutom detta tar grönskan 
hand om en stor del av nederbörden som annars, om det vore 
hårdgjorda ytor, skulle gå rakt ned i tätorts avloppssystem. 
Även en del av gråvattnet tas om hand av grönskan och renas, 
vatten som annars skulle påfresta avlopps- och reningssyste-
men. Det är inte utan skäl som grönska brukar kallas ”Stadens 
lungor”. Den kostnad som man skulle vara tvungen att lägga 
på teknisk utveckling och återgärder för att kompensera detta 
om man minskade grönskan eller helt tog bort den skulle vara 
oräkneliga och svår kalkylerade. 

Den attraktiva bebyggelsen, som grönskan bidrar till, ger inte 
bara nöjda invånare utan kan även skapa ett gott rykte som 
leder till ökad inflyttning och turism. Parker- och naturområden 
har även ett ekonomiskt värde då bostäder vid parker och natur 
generellt värderas högre än icke-natur nära bostäder. Om man 
även adderar de ovanstående värdena (sociala, ekologiska, kul-
turhistoriska) som grönskan ger blir det samhällsekonomiska 
värdet ytterst svårberäknat men utan tvekan väldigt högt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om nåbarhet, orienterbarhet, känsla av 
tillträde samt framkomlighet. Både i planeringen, projektering-
en och skötseln gäller det att tillgodose och uppehålla detta. 

Nåbarhet
Är det lätt att hitta området? Hur når man det? Oftast är det 
lättare att nå en plats om det ligger i knutpunkter eller huvud-
stråk, man bör vara medveten om att dessa områden har poten-
tial för större antal besökare och därmed större slitage och krav 
på underhåll. 

En viktig aspekt att tänka på är befintliga eller potentiella bar-
riärer som en besökare kan tänkas behöva ta sig an för att ta sig 
till området i fråga. Barriärer upplevs också olika beroende av 
användargrupper. Äldre och barn kan till exempel inte själva ta 
sig lika långt som många andra användargrupper och är därför i 
behov av mer närliggande parker och grönområden. 

Även eventuella transportmedel (cykel, bil, kollektivtrafik) 
som behövs för att nå platsen inverkar på vilken användargrup-
pen man når. Finns det parkeringsplatser eller hållplatser vid 
avlägsna naturområden eller måste man gå långt från närmaste 
hållplats eller parkera bilen på en liten skogsväg? Bara genom 
att bestämma hur man når området i fråga påverkar man vilka 
användargrupper som kan använda den.

Syresätter luften och tar 
upp CO2 (ett träd balan-
serar en

 
person, 25 träd 

balanserar en bils CO2-ut-
släpp)

Filtrerar luftföroreningar 
och stoft i tätbebyggd-
miljö med upp till 75% (1ha 
park tar upp nästan 50 ton 
stoft/år)

Bidrar till ”mjukare” mikro-
klimat genom att dämpa 
vind, utjämna tempera-
turskillnader och skänka 
skugga 

Ventilerar tätorten genom 
att föra in luft från lands-
bygden via de gröna 
kilarna

Ökar luftfuktigheten och 
gör den bebyggda miljö 
behagligare

Dämpar nederbörd och 
dagvattenavrinningen 
vilket leder till minskat tryck 
på avloppssystem och 
reningsverk

Tar hand om kompost och 
trädgårdsavfall och återför 
det till kretsloppet

Minskar bullernivån

Känsla av tillträde, nåbar-
het och framkomlighet

Lätt att hitta och nå?

Barriärer påverkar olika an-
vändargrupper olika

Behov av transportmedel?
Vilka användargrupper 
stängs ute pga detta?

Foto till höger: 
Exempel på underlag 
som kan användas vid 
p-platser som vanligen inte 
används under dagen, 
ex runt bostäder, eller för 
gästparkering

Foto till höger: 
Exempel på inhägning 
som kunde ha gjorts mer 
tilltalande, Gislow (Cen-
trum)

VÄRDEN & FÖRUTSÄTTNINGAR

14

In
le

d
ni

ng
Ö

ve
rb

lic
k

O
m

rå
d

en
Br

ist
an

al
ys

V
Ä

RD
EN

 &
FÖ

RU
TS

Ä
TT

N
IN

G
A

R



 Offentlighet och tillträde
Hur man projekterar och utformar ett område kommer att 
avgöra hur det upplevs och vilka som kommer att använda 
den. Även om man fysiskt har tillgång till området kan känslan 
av att det är halvprivat hindra övriga användare från att nyttja 
platsen. Känslan av tillträde avgör områdets offentliga karaktär. 
En offentlig plats där alla har tillträde oavsett ålder, kön, eko-
nomisk situation eller kulturell bakgrund är viktig för ett demo-
kratiskt samhälle, detta kan säkerställas genom att områden är 
kommunägda. 

Privata hus och fastigheter i anslutning till en park eller annat 
grönområde kan lätt leda till att området känns halvprivat, det 
är då viktigt att grönområdet utformas så att den känns offent-
lig och tillgänglig för alla. Man bör även ha i åtanke att olika 
klubbar och halvprivata föreningar kan ha betydande inskränk-
ningar på olika platsers känsla av tillgänglighet.

Framkomlighet 
Det gäller att skapa offentliga miljöer som spänner sig över 
hela skalan från lätt läsa gångsystem till platser där kvalitén att 
gå vilse finns, detta för att skapa rekreationsställen och miljöer 
som passar alla användare. En viktig del att ha med sig redan 
från början i planeringsstadiet är att utveckla och skapa miljöer 
där funktionshindrade inte skall känna sig som en belastning 
eller ett specialfall utan som en i mängden. 

Framkomligheten för synskadade, hörselskadade och andra 
brukare med olika funktionshinder kan idag väsentligt förbätt-
ras genom diverse användning av olika materials egenskaper, 
minska antal hinder, belysningjusteringar, bättre måttsättning 
och planlösning med mera. Visst förnuft kräv dock då vissa 
områden kanske inte behöver göras framkomliga för alla och 
andra inte bör eller kan nås; av biologiska eller av ekonomiska 
skäl.

Trygghet och säkerhet
Otrygga och osäkra platser upplevs oftast som oattraktiva. 
Känslan kan grundas dels på verkliga förhållanden eller förmo-
dad närvaro av våldsverkare, missbrukare eller lösa hundar dels 
på dålig skötsel och underhåll av miljöer. Att en plats upplevs 
som ren eller skött kan spela stor roll, även underhåll efter klot-
ter och vandalism påverkar. 

Belysning är en viktig aspekt då parker, gator och grönområ-
den skall kunna nyttjas även under den mörkare delen av året. 
Att tänka på är risken för överbelysning vilket kan leda till 
”upptrissning” eller ”ljusförorening” i områden. Med termen 
”upptrissning” menas här fenomen då belysningen upptrissas 
för att överbelysa omgivningens belysning. Med ”Ljusförore-
ning” hänvisas här till de icke-genomtänkta belysningar eller 
belysningsarmaturer som inte är riktade rätt eller på annat sätt 
belyser mer än vad som var tänkt eller behövs. Likväl som en 
underbelyst plats gärna undvikt kan en överbelyst plats kännas 
hård och förlorar oftast sin charm och karaktär.

Säkerhet handlar bland annat om olycksrisker, trafikfaror och 
trädens skick i stadsmiljön. Mötespunkter där grönområden 
möter en trafikerad gata eller där lekplatser ligger på sådant sätt 
att barn måste korsa en väg skall försökas utformas tydligt så 
att olycksriskerna minimeras. 

Utformning avgör hur of-
fentligt ett område känns

Privata hus och bostäder 
kan få en park att kännas 
halvoffentlig

Foto till höger:
GC-vägen förbi Skogskyr-
kogården gör framkomlig 
hög och tillgängligheten 
till närliggande områden 
stor.

Offentliga miljöer som till-
sammans täcker behovet 
för en vidd av olika använ-
dargrupper

Många nya tekniker och 
lösningar finns för att 
underlätta för olika använ-
dargrupper med speciella 
behov

Trygghetskänslan har en 
stor roll i hur attraktiva 
platser är

Foto till höger:
Busshållsplatsen och GC-
vägen längs Gräfthults-
vägen

Belysning har en viktig roll i 
stadens utbud av grönska 

Upptrissning, ljusförorening 
och överbelysning

Mötesplatser mellan grön-
områden och gata skapar 
riksområden för olyckor
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