Omslagsbild: Bron från Kristianstads centrum ut i
våtmarksområdet Kristianstad vattenrike och besöks–
centret för Biosfärområdet förbinder stad och natur
både praktiskt och bildligt. Staden samverkar med sitt
omland och behöver vegetationens ekosystemtjänster
för att fungera och vara attraktiv. Foto: Per Blomberg.
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mycket tacksam för att få delta i detta internationella samarbete, bidra med erfarenheter och få
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värdena. Kristianstads kommun har under senare
år arbetat aktivt med att planera för grönstrukturens bevarande och utveckling i naturvårdsprogram, grönstrategi, grönplan och översiktsplan.
Dessa erfarenheter och andra svenska kommuners
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regionala samverkanspartners Boverket,
Kommunförbundet Skåne, Tankesmedjan
Movium vid SLU, Krinova, Lunds och
Linköpings kommuner. Movium har särskilt
bidragit till att ta fram denna rapport och vi vill
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och Naturvårdsverket för stöd och hjälp med att
sprida resultatet i Sverige.
Kristianstad, juni 2020

Bo Silverbern
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1.1 VARFÖR GRÖNPLANERING?
Det handlar om att slå vakt om grönskan i staden,
i kommunen och i regionen, för vår livskvalitet,
för den biologiska mångfalden och för att skydda
mark och vatten.

Människan har under hela sin utveckling varit
beroende av ekosystemen och formats tillsammans
med andra arter och sin omgivning. Det är först
efter andra världskriget som den tekniska och
ekonomiska utvecklingen gjort att människor allt
mer fjärmat sig från sitt beroende av ekosystemen.
Användningen av olja och kol, som är fossila produkter av ekosystemens processer, har möjliggjort
denna utveckling som medfört en avsevärt högre
levnadsstandard men också en lång rad miljöproblem. Det har också visat sig att många av ekosystemens funktioner är billigare, mer tillförlitliga
och flexibla än de tekniska lösningar människan
försökt ersätta ekosystemen med. Detta kan gälla
vattenrening, erosionsskydd, avfallshantering,
klimatanpassning och mycket mera. Samtidigt har
det blivit allt mer uppenbart att våra gröna- och
blå miljöer i form av skog, gräsmarker, hav, stränder och sjöar är viktiga för vårt välbefinnande och
skapar attraktivitet för besöksnäring, företagsetablering och bosättning. Dessa gröna kvaliteter
behöver planeras och balanseras med andra samhällsviktiga funktioner för att långsiktigt kunna
vara till glädje och nytta för oss och kommande
generationer.

Varför grönplan?

Vi kommer här att använda ordet grönplan. Det
finns ingen precis definition av ”grönplan” som
skiljer detta dokument från t ex ”grönstrukturprogram” eller ”handlingsplan för grön infrastruktur”. Grönplanen redovisar hur grönskan
är lokaliserad, hur den bidrar till landskapet som
livsmiljö samt var den kan utvecklas, respektive är
12
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hotad. Grönplanen är en viktig grund att stå på, i
all slags byggnation, stadsomvandling, förtätning,
markförvaltning och hållbar stadsutveckling.
De första grönplanerna i Sverige gjordes på
1980-talet. Vid den tiden började vi bygga i redan
befintlig stad, i stället för att som tidigare expandera städerna utåt, för det mesta genom att ta
jordbruksmark i anspråk. Detta är bra och bidrar
till flera hållbarhetsaspekter, men vi behöver också
hålla ett öga på att vi behåller tillräckligt med
grönska i staden, att den sköts för bästa kvalitet
och att den hänger samman med landsbygden och
naturen utanför staden, för att värna, stärka och
utveckla vår livsmiljö. Grönplanen ska fungera
som stöd för detta vakande öga!
En grönplan är en viktig del i en grönplanering.
Den underlättar som ett samordnande dokument
för grönplaneringen. Grönplaner ser olika ut i
olika kommuner, för att förutsättningarna är
olika, men gemensamt för grönplaner är att de är
en samlingsplats för kartläggning av information,
kunskap, visioner och handlingsprogram, för ”det
gröna” i staden/kommunen/regionen.
Den här handledningen för grönplaner visar
exempel som kan vara användbara när grönplanearbetet pågår och den vill påminna om vem
eller vilka som är ansvariga för att stadsgrönskan
fungerar som den ska. Eftersom vi behöver bli
bättre på att samordna insatser för miljön, måste
grönplanering vara en samverksamhet, där flera
kommunala förvaltningar tar ansvar för sina delar

och där det också ges möjlighet för andra aktörer
att påverka.
Planerings- och stadsbyggnadsavdelningarna har
ansvar för den övergripande planeringen och för
att grönplanen uppdateras och används i översiktsplaner ( ÖP ), fördjupade översiktsplaner ( FÖP ) och
detaljplaner ( DP ), men kanske också för att föra
dialogen kring hur den kan användas av andra
aktörer. Grönplanen sätts i verket av ”kommunen”, men kommunen har många händer och
fötter, som måste gå åt samma håll om grönplaneringen ska stärkas och verkligen bli en kraft för en
bättre gestaltad livsmiljö.
Processen att få alla aktörer att arbeta tillsammans
är egentligt det viktigaste med grönplaneringen
och att ta fram en grönplan är en särskild kraftansträngning för att få en bra plattform att utgå
ifrån i arbetet. Handledningen skall vara en hjälp
för att ta fram grönplaner men lika viktigt är att
arbeta för att processen blir bra i framtagandet och
i det långsiktiga arbetet med grönplanering.

Förhållningssätt

Under de senaste 70 åren har fokus varit på att
utveckla bebyggelse och trafikinfrastruktur men
det har blivit allt mer uppenbart att grönstrukturen är minst lika viktig för att samhället skall
fungera på ett bra sätt. Att höja grönstrukturens
status tar dock tid och kräver ett förändrat förhållningssätt till samhällsplanering. Bebyggelse och
trafikinfrastruktur kan inte byggas på bekostnad
av grönstruktur utan måste ske med stor hänsyn
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Figur 1.1.1. De tre strukturerna i planeringen. Illustration: Caroline Axelblom.

till grönstrukturens förutsättningar så den har
samma kvalitet och funktion efter exploatering
eller gärna bättre för att kompensera tidigare
skador.

det viktigt (för varje enskild ”tjänst”) att komma
överens om och göra klart vem eller vilka som
har ansvar för att ekosystemtjänsterna verkligen
fungerar!

Grönplaneringen fyller en viktig roll för att nå
de internationella åtagandena att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Det är genom grönplanering samhället kan arbeta för att nå många
av de nationella miljömålen. Grönplaneringen
balanserar den övriga fysiska planeringen och
gör det möjligt att utveckla bebyggelse, vägar,
järnvägar, flygplatser, hamnar och energiförsörjning utan att utarma grönstrukturens kvaliteter.
Skadelindringshierarkin, försiktighetsprincipen
och balanseringsprincipen är viktiga förhållningssätt för att lyckas med en långsiktigt hållbar
grönplanering och samhällsutveckling.

När ska stadsgrönskans aktörer
verka och vad gör de?

Stadens mark och
stadsgrönskans aktörer

Ofta blandar vi ihop ”grönstruktur” och ”allmän
platsmark” eller ”offentlig miljö”. Men en hel
del av stadsgrönskan än privatägd – t ex privata
trädgårdar. För en del av stadsgrönskans ”ekosystemtjänster” måste den offentliga och den privata grönskan samverka. En del av stadsgrönskan
samverkar i stället med hårdgjorda ytor - t ex
för barns lek. För att få glädje och nytta av alla
ekosystemtjänster stadsgrönskan bidrar med, är
14

I grönplanen, som är grunden, blir grönskans
aktörer identifierade och lokaliserade. Det är inte
detsamma som att det genast börjar hända saker
och förändras i staden. I många fall handlar det
om att ”vara alert”. Att vara alert, som aktör,
betyder att vara beredd på att göra något. Det
kan handla om att förbättra förutsättningarna för
biologisk mångfald (på de sätt som aktören i fråga
har möjlighet att påverka), eller att alla barn får
leka i naturmark en gång i veckan, att alla som
vill får ett utrymme att odla på eller att det skapas
tillräckligt med plats för dagvatten att infiltrera
eller finnas synligt.
Beroende på om aktören är parkchef, planerare,
småhusägare, lärare eller hyresgäst, är förväntningar, potential, handlingskraft och förändringsvilja olika. Alla kan ta ett ansvar, men vi kanske
inte kan kräva av alla att ta ansvar. Det måste
avgöras i situationen, diskuteras i grönplaneringsprocessen. Vem är det som ansvarar, vad ansvarar
denna för och när kan vi vänta oss att detta leder
till handling och förändring?

Grönplanering – en handledning

Äganderätt och ansvar för det
gemensamma

Vem har ansvar för den mark vi äger tillsammans?
Kommunfullmäktige är den församling vi valt för
att fatta beslut om det gemensamma, men kommunen tar ansvar på olika sätt. Parkförvaltningen
tar ansvar för skötsel och utveckling av parkmark
(men kan också få i uppdrag att ta hand om annan
mark). Skolförvaltningen tar ansvar för skolgårdarna. Fastighetsförvaltningen tar hand om marken till kommunens olika fastigheter om ingen
annan fått detta i uppdrag. Idrottsförvaltning och
Naturförvaltning har sina uppdrag och ansvar för
särskilda markområden.

Privat mark ingår i
gemensamma strukturer

Stadens grönska, liksom mark, vatten och den
biologiska mångfalden, är det som ”utför” de
ekosystemtjänster vi behöver för att leva ett bra
liv i staden. Mycket av ekosystemtjänsterna kan
drivas och skötas av kommunens förvaltningar.
En del måste också privata markägare bidra med,
för att systemen ska fungera. Vatten och biologiska ”transporter” bryr sig inte om administrativa
gränser. Tidigare har fastighetsägare ålagts att t ex
ta hand om allt dagvatten på fastigheten. Idag när
vi bygger tätare, kan det ibland vara mer ändamålsenligt att ta hand om dagvatten i gemensamma
lösningar. När det gäller trädens stora betydelse
för luftkvalitet och temperatur, spelar ägandet
mindre roll än funktionen – så har gamla träd
ibland skyddats i detaljplan eller områdesbestämmelser, även på privat mark.

splittrat och ansvaret är fördelat på många händer.
Grönplanering och ekosystemtjänster kan därför
inte bara handla om VAD som ska göras, utan
handlar också om HUR vi ska arbeta tillsammans
– att hitta rutiner för att dela information, uppföljning, nytänkande och omvärdering, inte för att
”projektet ska bli klart”, utan för att mark, vatten
och grönska ska bibehålla, men också succesivt
ÖKA sitt värde hela tiden!

Grönplanering är att planera
för tillväxt!

En samverkande grönplanering kan sätta igång,
driva och följa upp ett tillväxtarbete för ekosystemtjänster i staden. Det blir ett arbete utan slut,
men med årliga skördar, i form av välbefinnande,
hälsa, ökande biologisk mångfald och positiva
klimatavtryck.

Hur blir vi bättre på att arbeta
med successiv utveckling?

Att arbeta i projekt är ett effektivt sätt att ”få
saker gjorda”. Det har vi blivit bra på, de senaste
decennierna. Att arbeta långsiktigt och successivt
är svårare, särskilt när ägarskapet till marken är
15

1.2 VAD ÄR GRÖNPLANERING?
Begreppsfloran för strategiska dokument som
beskriver företeelser och värden som vi kopplat till
vegetation och vatten är omfattande och skapar
viss förvirring. Det tillkommer hela tiden nya
begrepp och försök till övergripande definitioner
som utökar begreppsfloran. Med ökad kunskap om
de ”grön- och blå” värdena ökar också behovet av
att strukturera de många begreppen och tydligare
definiera när det är lämpligt att använda olika
benämningar.

Konkurrerande begrepp för en
samlande beskrivning

I den övergripande planeringen var länge naturvården det samlande begreppet och även sektor
för att behandla de gröna värdena. Den första
naturskyddslagstiftningen antogs redan 1909 och
breddades allt mer under mitten av 1900-talet
då fler aspekter inkluderades som landskapsbild,
gröna kulturmiljövärden och social naturvård i
form av friluftsliv. Natur var under lång tid något
som fanns utanför tätorterna och naturvården

Figur 1.2.1. Konkurrerande begrepp som beskriver de övergripande gröna värdena.

16

Grönplanering – en handledning

Figur 1.2.2. Ett stort antal strategiska begrepp används inom grönplaneringen. Boverket gör årligen en
enkät till kommunerna om hur arbetet med miljömålen fortskrider. År 2012 sammanställdes materialet i
en rapport där bland annat kommunernas arbetet med naturvård (nedre bilden) och grönstrukturfrågor
(övre bilden) återspeglas. Ju större cirklar ju fler kommuner använder just detta begrepp eller typ av
strategiskt dokument i sitt arbete. Källa: Boverket 2012.
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var fokuserad på de rurala miljöerna. Under
1970-talet blev tätorternas grönområden allt mer
uppmärksammade och då utifrån rekreativa och
estetiska värden. Under slutet av 1900-talet införlivades naturvårdslagen i Miljöbalken (1997) och
tätorternas grönstruktur togs främst upp i Plan
och bygglagen (1987). Genom översiktsplanens
införande i PBL har denna fått allt större betydelse
i planeringen av grön- och blå värden. Begreppen
grönplan och grönstrukturplan har vuxit fram ur
tätortsplanering och breddats till att omfatta hela
landskapet. Nya begrepp som införts på 2000-talet
är ekosystemtjänster som de nyttor människan
får av ekosystemen samt grön infrastruktur som
anspelar på trafikinfrastrukturen och de gröna –
och blå strukturella samband som behöver beaktas
i planeringen. Resultatet har blivit att det idag
finns fyra övergripande begrepp som används för
översiktlig grönplanering och som till stora delar
överlappar varandra.
Av dessa begrepp har naturvården reducerats i det
praktiska arbetet till att främst handla om biologisk mångfald. Grön infrastruktur har samordnats
av Naturvårdsverket, tillsammans med länsstyrelserna, och också fått ett starkt fokus på biologisk
mångfald. Ekosystemtjänster har kanske sina främsta fördelar i att tydligt beskriva och strukturera
ekosystemens nyttor. Det är dock svårt att använda
begreppet för strategisk planering i form av plan
för ekosystemtjänster då begreppet blir mycket
långt och inte är riktigt etablerat i denna roll.
Det begrepp som vuxit fram som den starkaste
kandidaten för att beskriva alla samlade värden
och funktioner kopplade till ekosystem, vegetation och vattenområden är grönplanering eller
grönstrukturplanering. Ibland förtydligas vattnets
betydelse genom att säga grönblå planering, se
figur 1.2.1.
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Förslag till definition och struktur
på grönplaneringsfamiljen

Den brokiga familjen med begrepp som används
i planeringen av ekosystemen och dess nyttor kan
delas in i grupper utifrån etablerade yrkesgrupper
och sektorer i samhället, e figur 1.2.3.
Grönplanen har som tidigare nämnts vuxit fram
som en stark kandidat till en roll som paraply
för alla de andra strategiska dokumenten för
att sedan avvägas mot bebyggelsestruktur och
trafikinfrastruktur i den översiktliga planeringen.
Närstående begrepp är grönstruktur som mer för
tankarna till de strukturella sambanden och inte
lika tydligt belyser helheten. Grönstrategi kan ses
som ett policydokument som är mer övergripande
och inte går ner i detaljer. Ofta ingår grönstrategin i grönplanen för att tydliggöra de mål och
strategier som ligger till grund för arbetet. En del
kommuner väljer att ta fram de strategiska dokumenten i två steg där grönstrategin är det dokument där politiken drar upp riktningen för arbetet
medan grönplaner är mer hur kommunen samlat
föreslår att strategin skall genomföras.
I övrigt framträder sju grupper med strategiska
dokument som omfattar rekreativ planering utanför tätorter, i tätorter med koppling till förvaltningsfrågor, ekologisk planering utifrån biologisk
mångfald, vattenplanering med fokus på dagvatten
och ytvatten, klimatplanering och landskapsplanering. Hållbarhetsprogram har en mycket bredare
betydelse och endast en del berör de ekologiska
värdena i landskapet.
Grönplanering används som ett samlingsbegrepp för många olika ämnesområden som berör
ekosystemtjänsterna, t ex ekosystemtjänstplan,
hållbarhetsplan, parkprogram, grönplan, mötesplatsprogram, blå- och grönstrukturstrategi, klimatomställningsplan, klimatanpassningsstrategi,
naturvårdsplan, viltvårdsplan, plan för biologisk
mångfald med flera. Grönplanen brukar fungera

Grönplanering – en handledning

som en paraplyplan för de övriga delstrategierna
och planerna och omfattar all vegetation och alla
vattenområden.
Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara
och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.
Grönplanen kan både vara ett planeringsunderlag
för den fysiska planeringen och en handlingsplan
som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. (Boverkets
kunskapsbanken).

Grönplanen fungerar även som ett kunskapsunderlag med kartläggning av värden och
funktioner i befintliga grönområden och naturmiljöer. Grönplanen kan bestå av ett eller flera
dokument. Det finns inget lagkrav på att en
kommun ska ha en grönplan. Grönplanen är ett
sektorsprogram som har en viktig funktion som
underlag för översiktsplanen där grönstrukturens intressen skall avvägas mot bebyggelse- och
trafikinfrastrukturintressen.

Figur 1.2.3. Förslag till struktur på ”grönplaneringsfamiljen”.
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Förslag på disponering av
Grönplanen

Ett försök till förenkling av begreppet grönplanering skulle kunna vara figur 1.2.4 som förenar
grönplanefamiljen med ekosystemtjänstbegreppet.
Försörjande ekosystemtjänster tas sällan upp i
grönplaner då de behandlas utförligt av näringarna men genom kommunernas markinnehav är
det flera kommuner som behandlar skogsbruket i
grönplaner. Kulturella ekosystemtjänster har traditionellt främst handlat om friluftsliv och rekreation i parkmiljö samt landskapsvärden i form av
estetiska, kulturhistoriska och geovetenskapliga
värden. De ekologiska värdena och biologisk
mångfald är främst kopplade till de stödjande ekosystemtjänster. Kvar blir de reglerande ekosystemtjänsterna som främst kan kopplas till hushållning
med naturresurser av de traditionella begreppen.

Definitioner

Grönplanering är ett vitt begrepp och det är
viktigt att tidigt definiera vilka ämnesområden
och intresseområden som ska behandlas. Centrala
begrepp brukar vara ekologiska och rekreativa
värden men ofta tas alla ekosystemtjänster upp
och då innefattas även kulturella tjänster som
det gröna kulturarvet, landskapsestetiska värden samt försörjande tjänster som skogsbruk och
fiske. Inom grönplanering används begrepp som
grönstruktur, blåstruktur, grönområden och
gröna stråk för att beskriva vegetationsklädda ytor
och vattenområden oberoende på om de ligger i
stadens parker eller i omlandets naturområden.
Odlingsmarken och bebyggelse brukar inte ingå i
grön- och blåstrukturbegreppet.

Figur 1.2.4. Övergripande struktur för grönplanering.
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Figur 1.2.5. Syfte och målgrupper.

Det är också viktigt att fundera kring vilka ord
som används och vilken värdeladdning de har.
Orden natur och kultur är starkt värdeladdade och
ofta satta i motsatsförhållande. Grönplan, grönoch blåstrukturplan, plan för ekosystemtjänster,
naturvårdsplan, grön infrastrukturplan, hållbarhetsplan är närbesläktade begrepp och alla används
i kommunerna för liknande planering och
ställningstaganden. Denna handledning försöker
förtydliga innebörden i de olika begreppen men
det är kommunen eller regionen som avgör vilka
begrepp som är önskvärda att arbeta med.

Vegetation

Vegetationen har funnits på jorden i årmiljoner
och innebär en unik omvandling av solenergi
till biomassa som varit förutsättningen för vår
arts utveckling. Vegetation förekommer i många
olika former från träd som är 100 meter höga till
mikroskopiskt små växtplankton som flyter runt

i hav och sötvatten. Den är förutsättningen för
nästan alla former av djur som finns på jorden
och bildar basen för ekosystemen. Vegetationen
bidrar också till viktiga reglerande funktioner
som vattencykler med avdunstning som bidrar till
nederbörd, näringscykler som frigör näringsämnen samt kolcykler som binder kol och frigör syre.
Vegetationen finns även i både sötvatten och saltvatten och gör att vattenmiljöer också kan benämnas grönstruktur. Epiteten blå är egentligen bara
himlen som reflekteras i vattenytan för oss som
befinner oss ovanför ytan. För de som befinner sig
under ytan är grön ett nog så bra epitet.

Ekosystemtjänster

De tjänster och nyttor som människan får av ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. Dessa brukar delas in i fyra kategorier som är de stödjande,
de reglerande, de försörjande och de kulturella
tjänsterna. Ekosystemtjänsterna ger oss mat från
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Figur 1.2.6. Underlagstrappan. Under planeringsprocessens gång behövs olika typer av underlag.
I början av processen är generella kunskapsunderlag som kartläggningar och inventeringar viktiga.
Allteftersom planeringsprocessen utvecklas behövs mer riktade underlag med utredningar och analyser
bland annat gällande ekosystemtjänster. I samband med avvägningar behövs tydliga beslutsunderlag
med konsekvensbeskrivningar av olika alternativ. Både planeringsunderlaget och kunskapsunderlaget
ingår i beslutsunderlaget. Källa: Boverket.

odlingar, råvaror från skogen, vattenrening från
våtmarker, klimatreglering från träden, upplevelser från biologisk mångfald, förebyggande hälsovård från vistelse i parker och naturområden och
mycket mera.

Grönstruktur och grön
infrastruktur

Grönstruktur och grön infrastruktur används för
att beskriva de samband och strukturer som finns
i landskapet kopplat till de gröna värdena. Det
gäller bland annat möjligheter för djur att röra
sig i landskapet och för både djur och växter att
sprida sig och utbyta genetiskt material med andra
djur och växter. Det gäller även för människor
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att kunna förflytta sig i landskapet för rekreation
och upplevelser. Strukturen kan även handla om
ekosystemtjänster som sker på vissa platser men
påverkar andra som rening av vatten men det kan
också handla om kulturella samband mellan platser. Grön infrastruktur ingår i EU:s strategier och
har implementerats i Sverige av Naturvårdsverket
tillsammans med Länsstyrelserna. Begreppet
grönstruktur används främst i grönplaneringen i
kommuner och regioner men har ungefär samma
innebörd.

Naturvård

Begreppet naturvård har funnits i över 100 år och
handlar också om att värna ekosystemen men även
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landskapets estetiska och rekreativa värden i ett
bredare perspektiv. Natur är ett värdeladdat ord
som ofta har satts i motsatsförhållande till kultur.
Naturvård har dessutom ofta använts för arbetet

med ekosystemen utanför tätorterna vilket gjort
att grönplanering blivit ett bredare begrepp som
innefattar både naturvård och arbetet med ekosystemen i tätorterna.

År 2018 genomfördes en bomässa i Vallastaden i Linköping där stadsdelen
är uppbyggd kring ett parkstråk med en ”bäckravin” (ursprungligen ett
krondike) som förbinder området med andra grönområden i staden.
Stadsdelen vänder sig mot det gröna och parken blir stadsdelens vardagsrum
med en mängd olika funktioner. Här sker sociala möten, rekreation och
upplevelser samtidigt som dagvatten omhändertas och renas, vegetationen
binder jorden och hindrar erosion och de många blommande växterna
bidrar till pollinering och biologisk mångfald. Den nya stadsdelen23
blev en
naturlig del i stadens grönplanering. Foto: Per Blomberg.

Syfte

Varför tar man fram en grönplan?

Grönplanen innebär en kraftansträngning inom
organisationen för att precisera värden och göra
ställningstaganden som underlättar i det kommande arbetet. En bra grönplan ger bättre avvägningar mellan olika intressen, belyser grönstrukturens betydelse för kommunen och säkerställer
att många av hållbarhetsmålen kan uppnås.
Ytterst handlar det om människornas långsiktiga
välbefinnande.
Det är viktigt att fundera kring målgrupp och
avgränsning för grönplanen. Är planen främst ett
underlag för tjänstepersonernas interna arbete i
kommunen, främst för skötsel och förvaltning
eller fysisk planering, ett strategiskt politiskt
dokument eller vänder sig planen till allmänheten
med information om hur grönstrukturen kan
användas? Är syftet inte att vara ett övergripande
dokument för de gröna frågorna kan det vara
aktuellt att funderas kring om ett annat begrepp
ska användas.
Om grönplanen främst är ett politiskt strategiskt
dokument bör det bara betydligt kortare än om
det är ett styrdokument för planering och förvaltning. Vissa grönplaner har mer formen av handbok för tjänstepersoner som berörs av grönplaneringen andra är korta strategiska dokument som
ger handledning för strategiska politiska ställningstaganden, se figur 1.2.6.
Kunskapsunderlag

Alla kommuner och regioner tar fram kunskapsunderlag för grön- och blåstruktur som underlag
för arbetet med grönplanering. Hur detta material
presenteras varierar. En del aktörer gör särskilda
rapporter med olika teman andra inkluderar
omfattande kunskapsunderlag i själva planen. Det
är ofta fördelaktigt att dela upp kunskapsunderlag,
planeringsunderlag och beslutsunderlag för att
tydliggöra de olika delarna. Kunskapsunderlaget
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kan då bli mer utförligt och presenteras på ett
pedagogiskt sätt.
Planeringsunderlag

Många grönplaner utgör underlag för den översiktliga planeringen och ger en samlad bild av
grönstrukturen för senare avvägningar med
bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur. Ett
planeringsunderlag för grönstruktur behöver ge
tydliga riktlinjer för vilka värden och funktioner som är prioriterade för att ge stöd i avvägningar mot andra allmänna och privata intressen.
Planeringsunderlaget kan också innehålla tydliga
rekommendationer kring avstånd till olika kvaliteter, storlek på olika typer av områden samt upplevelsekvaliteter och funktioner inom området.
Förvaltningsunderlag

Förvaltning och skötselaspekter är viktiga för
genomförandet av grönplaneringen. Parkmark
brukar ha någon form av skötselplan där typ av
skötsel och intensitet beskrivs beroende på om
förvaltningen är i egen regi eller på entreprenad. Även kommunal skogsmark har ofta en
skogsbruksplan eller förvaltningsplan och andra
markslag någon form av förvaltningsriktlinjer.
Beslutsunderlag

Många grönplaner har någon form av handlingsplan som visar hur kommunen vill utveckla de
gröna- och blå kvaliteterna. Dessa presenteras
ofta som åtgärder med särskild budget, ansvar
och tidsplan. En del kommuner avsätter en
särskild budget för genomförande av grönplanen andra hänskjuter finansieringen till de årliga
budgetförhandlingarna.

Processen

Minst lika viktigt som slutdokumentet är den process som sker i kommunen eller regionen när en
grönplan tas fram. Kraftsamlingen att ta fram en
grönplan blir en gemensam kunskapsresa där alla

Grönplanering – en handledning

får lära sig mer om grönfrågor samt får möjlighet
att precisera vad som är viktigt för kommunen.
Att få en bra process är därför mycket viktigt både
för tjänstepersoner men också för förtroendevalda
i organisationen, se figur 1.2.5.
Processen med att ta fram en grönplan ger möjlighet att utveckla samhällsbyggnadsprocessen
och var olika grön- och blåfrågor skall behandlas.
Den kommunala och regionala organisationen står
inte ensam i grönplaneringen utan en rad andra
aktörer är också viktiga i processen, som externa
myndigheter, entreprenörer, fastighetsägare, konsulter och allmänheten som har intresse av att veta
vad som planeras och kunna påverkar planeringen.

Landschaftpark Duisburg Nord är ett gammalt
kolkraftverk i Ruhrområdet i västra Tyskland som
omvandlats till grönområde samtidigt som delar
av industrimiljön har bevarats som kulturhistoriskt
värdefull miljö. I Rhineland regionen finns ett stort
antal exempel på hur gamla industrimiljöer har
omvandlats till bostäder och attraktiva grönområden. Foto: Per Blomberg, 2018.
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1.3 AKTÖRERNA I GRÖNPLANERING
Planering innefattar en mängd olika arbetsinsatser
och aktörer. Inom ramen för den kommunala planeringen finner vi exempelvis planarkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, projektledare, kommunikatörer, fastighetsförvaltare, parkförvaltare, trädgårdsingenjörer, kommunekologer,
miljöstrateger, klimatstrateger, pedagoger, informatörer, trädgårdsmästare, stadsarkitekter, stadsträdgårdsmästare och många flera..

Grönplaneringens aktörer

All grönplanering innebär samverkan mellan
många olika aktörer för att bli framgångsrik och
nå resultat. De lokala kommunerna behöver samverka inom sin organisation och med andra offentliga organisationer som grannkommuner, regioner
och nationella myndigheter. De behöver också
samverka med fastighetsägare och exploatörer
som vill utveckla nya delar av staden. För att öka
kunskapen om grönstrukturens innehåll, samband
och planeringsförutsättningar är det värdefullt att
följa forskningen och ha kontakt med forskare.
Ytterst sker grönplaneringen för invånarnas välbefinnande och det finns mycket kunskap att hämta
hos befolkningen samtidigt som det är viktigt att
de känner delaktighet i planering, utveckling och
förvaltning av grönstrukturen.

Kommunen

I hela Europa sker den huvudsakliga grönplaneringen på lokal nivå och i Sverige har dessutom
kommunerna planmonopol som stärker deras
inflytande över grönstrukturens utveckling.
Kommuner ser olika ut och har olika förutsättningar beroende på var de befinner sig geografiskt,
hur stora de är till ytan och till invånarantalet. I
små kommuner är det nära mellan medarbetarna
och avdelningarna medan det i stora kommuner
kräver mer ansträngningar för samverkan och
planering. De flesta kommuner i Europa äger dessutom stora delar av de gröna områdena i stadens
parker, idrottsområden, skolgårdar och gaturum
som finns i tätorterna. Kommunerna styrs av
representanter för den politiska majoritet som
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invånarna har valt och ytterst är det den representativa demokratin som styr arbetet med grönplanering. Viktiga aktörer i kommunerna är också de
tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering,
exploatering, natur- och miljövård samt de som
förvaltar befintliga parker och naturområden.
Grönplanering berör dock nästan alla delar av den
kommunala förvaltningen och det är viktigt att
även samverka med utbildning, barnomsorg och
äldrevård som alla påverkas av grönstrukturens
sammansättning på olika sätt. I slutändan består
kommunen av dess invånare och en samverkan
mellan politik, tjänstepersoner och befolkningen
är avgörande för grönplaneringens resultat.

Regionala aktörer

Nästan alla länder i Europa har någon form av
regional förvaltning som planerar den regionala
utvecklingen. I Sverige har Staten regionala representanter i regionerna i form av länsstyrelserna som
skall tillvarata statens intressen, göra avvägningar i
mellankommunala frågor samt bidra till att nationella mål implementeras och bistå med planeringsunderlag till kommunerna. Dessutom håller de
kommunalregionala organisationerna på att stärkas
och har sedan 2019 fått mandat att ta fram regionplaner där grönstrukturen är en viktig del. Idag är det
främst Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och
Region Skåne som kommit igång med detta arbete
och bidrar också med underlagsmaterial för den
fysiska planeringen i kommunerna. I en del regioner
finns det också kommunförbund som stödjer kommunernas arbete och företräder kommunerna inför
regionala, nationella och internationella aktörer.

Nationella myndigheter

Samverkan i EU har ännu inte haft stort fokus på
grönstrukturplanering utan det är främst nationella ställningstaganden som styr utvecklingen
och lagstiftningen i de olika länderna. En del
initiativ som fågel, art- och habitatdirektiven
med Natura 2000-områden har dock bidragit
till att stärka den internationella grönstrukturen i Europa. I Sverige är det främst Boverket
som ansvarar för Planering och byggande och
Naturvårdsverket som ansvarar för naturvård och
miljöarbetet samt Skogsstyrelsen som ansvarar för
skogsfrågor, som är de viktigaste aktörerna för
grönplaneringen. Folkhälsomyndigheten arbetar
med folkhälsa och naturens betydelse för hälsa och
välbefinnande.

Forskningen

Flera olika forskningsinstitutioner bidrar med
kunskap kring grönplaneringen som är viktig
att ta till sig i det lokala och regionala arbetet. I
Sverige bidrar SLU och dess olika institutioner
runt om i landet med viktig kunskap om grönplanering och ekosystemtjänster. Även andra universitet och högskolor arbetar med dessa frågor och
för spridningen av kunskapen som tas fram spelar
centrumbildningar som Movium och samverkansplattformer som Rådet för hållbara städer en
viktig roll.

Exploatörer och fastighetsägare
Utvecklingen av grönstrukturen sker delvis
genom allmänna medel men till stor del genom
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privata initiativ i form av ny byggnation och tillhörande grönområden. Här sker oftast ett samarbete mellan de privata aktörerna och kommuner,
regioner och myndigheter för att få en bra utveckling av både de privata initiativen och allmänna
intressen som ekosystemtjänster och biologisk
mångfald.

Allmänheten

De viktigaste aktörerna är alla som bor och verkar i städer, tätorter, byar och på landsbygden.
Det är för vårt gemensamma bästa och för varje
plats förutsättningar som grönplaneringen sker.
Ekosystemtjänsterna bidrar till vårt välbefinnande
och har stor ekonomisk betydelse för samhällets
funktion genom försörjande, stödjande, reglerande
och kulturella tjänster.

Runt staden London i England planeras för ett
sammanhängande grönt bälte – All London Green
Grid – för att ge invånarna tillgång till rekreation
och upplevelser. Kungahusets slott Windsor ligger
sydväst om London i detta gröna bälte och utgör
även ett kärnområde för biologisk mångfald genom
det stora antal gamla träd som finns i parken.
Foto: Per Blomberg, 2010.
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Foto: Per Blomberg, 2013. Illustration: Caroline Axelblom.

2.1 LAGAR OCH STRATEGIER
Naturens och ekosystemens grundläggande
betydelse för liv på jorden har under århundraden
uppmärksammats av forskare, tjänstepersoner
vid myndigheter och ideella organisationer. 1909
blev Sverige det första landet i Europa att instifta
nationalparker med syfte att bevara och skydda
områdenas naturliga skick.

Besluten om nationalparker kunde fattas med stöd
i en ny lag om nationalparker som också omfattade
lagrum kring naturminnesmärkes fredande. Först
vid mitten av 1900-talet kom en mer genomgripande lagstiftning, Naturskyddslagen, som 1964
ersattes av Naturvårdslagen. Denna gällde fram
till Miljöbalkens (1998: 808) ikraftträdande.
Under en kortare period fanns också en Lag
om hushållning med naturresurser, också kallad
Naturresurslagen (NRL). NRL introducerade och
reglerade bestämmelser kring hushållning av mark
och vattenresurser, bland annat riksintressen, som
idag är upptagna i Miljöbalkens 3 och 4 kap. En
ny plan och bygglag (PBL) instiftandes parallellt
med NRL 1997, som gällde fram till 2010 då den
ersattes av Plan- och bygglag (2010:900) som nu
reglerar bestämmelser kring planläggning av mark
och vatten samt byggande. Gällande lagstiftning
redovisas kortfattat nedan.
Parallellt med framväxandet av svensk lagstiftning kring natur, miljö, planering och byggande,
skedde motsvarande utveckling i andra länder liksom framtagandet av ett betydande antal internationella överenskommelser. Sverige har i dagsläget
ratificerat ett 40-tal internationella konventioner
och för att skydda miljön och hushålla med naturresurser. Ett urval av dessa redovisas nedan.

Svensk lagstiftning

Lagar och regler för skydd, förvaltning och
utveckling av mark- och vattenområden är specifika för länder. Vissa gemensamma drag går säkert
att identifiera och i flera fall finns internationella
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och europiska överenskommelser som en grundplåt för lagstiftningarna, vilka är gemensamma.
Grönplanering och grönplan är inte specifikt
reglerade i svensk lagstiftning och har alltså
ingen egentlig rättsverkan. Det innebär inte att
grönplanering eller grönplanen är utan värde.
Grönplanen fungerar exempelvis som en viktig
kunskapssammanställning, som underlagsmaterial för andra planer där vissa får rättsverkan, som

inriktningsdokument för åtgärder och investeringsbeslut. Att förstå och strategiskt reflektera
över hur den ”friare” grönplanen kan jacka in
i annan lagstiftning kan öka förutsättningarna
för att det som föreslås i grönplanen kan verkställas och säkerställas genom andra lagreglerade
åtgärder.
I svensk lagstiftning är Plan och bygglagen
(2010:900) och Miljöbalken (1998: 808) de i

Figur 2.1.1. Boverkets
planeringsmodell
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Grönplanering på olika nivåer och skeden. Det är
enbart områdesbestämmelser och detaljplan som är
juridiskt bindande dokument, medan regionplan
och översiktsplan kan ses som den övergripande
inriktningen för regionen och kommunen under
en längre tidsperiod och vara ledande i framtagande av detaljplan och vid lovgivning.

Figur 2.1.2. Begrepp inom svensk lagstiftning.
Illustration: Caroline Dahl.

särklass mest relevanta lagstiftningarna för regleringar kring mark- och vattenområden, men det
finns också ett antal mer inriktade lagstiftningar
som kan vara väsentliga att hålla koll på, figur 2.1.2.
Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser
om planläggning av mark och vatten och om
byggande, se figur 2.1.1. Enligt portalparagrafen
syftar lagen till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och
för kommande generationer. Planeringssystemet
utgörs av regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelse och detaljplan, se vidare i avsnittet om
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och i plan- och
bygglagens andra kapitel finns listat de allmänna
intressen som ska beaktas och den hänsyn som
ska tas. Mark- och vattenområden ska användas
för ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. I
fråga om grönstruktur så innebär det exempelvis
att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden
och miljö- och klimataspekter samt att en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande
utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder ska uppnås. Plan- och
bygglagens andra kapitel föreskriver också att man
vid planläggning ska säkra att det inom eller i
nära anslutning till områden med sammanhållen
bebyggelse finns parker och andra grönområden
samt platser som är lämpliga för lek, motion och
annan utevistelse.
Användning som medför en god hushållning ska
ges företräde och hänsyn ska också tas till bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden som finns i miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
Plan- och bygglagen föreskriver också att miljö
kvalitetsnormer som regleras i miljöbalkens femte
kapitel ska följas.
Plan och bygglagen reglerar inte enbart planläggning och lovgivning utan även genomförandet
av detaljplaner, vilket återfinns i kapitel 6. Här
regleras ansvaret för anläggande av allmän plats
samt hur kostnadsfördelning för anläggande och
underhåll ska ske.
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Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken har ett antal avdelningar vilka i olika
grad är relevanta för grönplanering och grönplaner, inte minst allemansrätten. Som beskrivits
ovan finns en koppling mellan Miljöbalken och
Plan- och bygglagen i fråga om grundläggande
och särskilda hushållningsbestämmelser som finns
i tredje respektive fjärde kapitlet, samt regler
kring miljökvalitetsnormer som återfinns i femte
kapitlet. Men även det sjätte kapitlet är intressant
för grönplanering eftersom det reglerar i vilka
situationer och hur en miljöbedömning av planer
och program ska göras, vilket också innefattar
planer och program enligt Plan- och bygglagen,
Väglagen samt Järnvägslagen. Även vid upprättandet av nationella havsplaner, som regleras av en
särskild havsplaneringsförordning, ska miljöbalkens hushållningsregler tillämpas samt bestämmelserna om miljöbedömning.
Vid miljöbedömningar kan grönplanen tjäna som
ett väsentligt underlag för bedömningen och ur
grönplanen kan även förslag på kompensatoriska
åtgärder hämtas, ifall sådana skulle bli aktuella.
Kompensation regleras i flera av miljöbalkens lagrum, men dessa har inte främst bäring på värdeförluster orsakade av exploatering. Istället reglerar
miljöbalken exempelvis kompensation när en
åtgärd innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs,
en åtgärd innebär intrång i naturreservat, påverkan
på Natura 2000-områden eller påverkan på vattenverksamhet och fiske. Kompensationsåtgärder
kan också beslutas i samband med att tillstånd
enligt miljöbalken meddelas.
Miljöbalken reglerar också skydd av olika områden så som nationalstadsparker, naturreservat,
kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområde, miljöskyddsområde samt vattenskyddsområde vilka alla är relevanta verktyg
för grönplaneringen. I sjunde kapitlet återfinns

också regleringar kring fågeldirektivet och
Natura 2000, som beskrivs närmre nedan, och
åttonde kapitlet ägnas helt åt skydd för biologisk
mångfald.
Kulturmiljölagen (1988:950)

Genom kulturmiljölagen anger samhället
grundläggande bestämmelser till skydd för
viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller
bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd,
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Kulturmiljölagen kan ha viss relevans för grönplanering och grönplaner kanske främst i fråga
om att grönområden och naturområden kan
innehålla sådana objekt som lagen reglerar och
att dessa områden kan behöva skyddas och beaktas vid planläggning och skötsel för att helhetsmiljöer ska kunna bibehållas.
Väglagen (1971:948) & Lag om byggande
av järnväg (1995:1649)

Väglagen och Lag om byggande av järnväg anger
precis som namnen avspeglar regler och bestämmelser för planering och byggande av ny transportinfrastruktur. Tillämpningen av lagarna sker
parallellt med Plan- och bygglagen och integrerat med Miljöbalken där bland annat kravet på
miljöbedömning regleras. Lagarnas relation till
grönplanering och grönplaner är inte explicit,
men även vid planering av infrastruktur behövs
ett gott planeringsunderlag kring gröna värden,
vilket grönplanen kan erbjuda. Förslag till nya
infrastrukturobjekt behöver förankras i den
kommunala översiktsplanen vilken regleras av
Plan- och bygglagen och med vilken grönplanen
ofta har en mer aktiv interaktion med.
Skogsvårdlagen (1979:429)

Skogsvårdslagen tar utgångspunkt i att skogen
är en förnybar resurs som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning. Hänsyn till
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Figur 2.1.3. Tidslinje med viktiga historiska hållpunkter.

naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra
intressen ska också tas, men lagen anger också att
sådan hänsyn inte påtagligt får försvåra pågående
markanvändning. Lagstiftningen reglerar såväl
anläggning som avverkning av skog.

Internationella överenskommelser

Flera internationella överenskommelser kan stötta
arbetet med grönplanering och kan också ge inspel
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kring vad en grönplan kan innehålla och vad man
bör tänka på vid utarbetandet av planen. Nedan
listas ett litet urval av alla de internationella överenskommelser som finns, tillsammans med en kort
beskrivning av deras innebörd. I illustrationen
ovan återfinns ytterligare ett antal konventioner
och internationella överenskommelser som kan
vara bra att känna till.

Grönplanering – en handledning

Agenda 2030 & New Urban Agenda

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
innehåller 17 globala mål som medlemsländerna
har åtagit sig att genomföra fram till 2030. Vissa
mål sticker ut som mer tillämpliga för arbetet med
grönplanering, exempelvis mål 11 om hållbara
städer och samhällen, mål 13 om att bekämpa
klimatförändringarna, mål 14 om hav och marina
resurser samt 15 om ekosystem och biologisk
mångfald. Men även målsättningar om jämlikhet,
rättvisa och utbildning kan ha bäring på arbetet
med grönplanering och grönplanen.
FN:s New Urban Agenda (NUA) antogs vid
Habitat III-konferensen och senare av generalförsamlingen och representerar en vision för
en mer hållbar utveckling av städer och tätorter. Agendan är ännu inte översatt till svenska.
Agendan innehåller drygt 170 åtaganden som
adresserar olika perspektiv av hållbar stadsutveckling, men vissa riktar specifikt in sig på städer och
urbana områdens gröna värden. Exempelvis lyfter
princip 37 fram vikten av trygga och tillgängliga
grönområden som kan stärka hälsan och en social
hållbarhet i vid bemärkelse och princip 38 tar
upp betydelsen av att säkra natur- och kulturarv
genom policy och planering. Principerna 63–80
behandlar ekologisk hållbarhet och resilient stadsutveckling och lyfter bland annat upp de hot och
svårigheter som finns kopplat till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och påfrestningar på ekosystem etc.
Aarhuskonventionen

Aarhuskonventionen är en europeisk konvention som syftar till att säkerställa individers och
gruppers rättigheter i relation till miljöfrågor.
Rättigheterna handlar om tillgång till miljöinformation, rätten att påverka beslutsprocesser som
berör miljön, samt rätten att överklaga beslut som
fattats i strid mot de två tidigare nämnda rättigheterna eller i strid mot annan miljölagstiftning.
Kort uttryckt handlar konventionen om relationen

mellan medborgare och regeringen, eller dess
myndigheter, och har kanske främst bäring på
processerna som genomförs inom ramen för
grönplanering.
Bernkonventionen

Bernkonventionen är en internationell konvention
för skydd av växter, djur och miljö. Till konventionen hör listor över strikt skyddade växtarter
och strikt skyddade djurarter, liksom skyddade
djurarter och förbjudna metoder för att döda,
fånga eller på annat sätt exploatera arter.
Konventionen för biologisk mångfald (CBD)

Konventionen för biologisk mångfald kallas också
för mångfaldskonventionen och syftar till ett
gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart
nyttja resurser och fördela vinster från genetiska
resurser rättvis. Konventionens mål har inarbetats
i Sveriges miljömål. En översyn av konventionens
strategiska plan pågår med syfte att inkludera mer
av mätbara mål samt att tydligare koppla den till
de globala målen i Agenda 2030.
Europeiska landskapskonventionen (ELC)

Den europeiska landskapskonventionen anger
att landskapet är en gemensam tillgång och ett
gemensamt ansvar. Konventionen syftar till att
skydda landskapets olika värden och tillgångar
samt att förbättra både förvaltning och planering av landskap, både stad och landsbygd.
Allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i
det arbetet vill främjas.
Ramsarkonventionen

Ramsarkonventionen eller våtmarkskonventionen
är en internationell konvention som syftar till att
bevara och hållbart nyttja våtmarker och vattenmiljöer. Konventionen omfattar många olika
miljöer, myrar, sumpskogar, strandmiljöer, svämmarker och våta gräsmarker samt även vattendrag,
sjöar och grunda marina områden. Konventionen
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innebär att särskilda områden, Ramsarområden,
pekas ut utifrån områdes ekologiska, botaniska
eller zoologiska betydelse liksom speciella vattenförhållanden eller viktiga vattenhushållande
funktioner. De flesta Ramsarområden ingår helt
eller delvis i EU:s nätverk Natura 2000.
Världsarvskonventionen

Konventionen om skydd för världens natur- och
kulturarv är en global konvention som syftar till
att skydda och bevara unika kultur- och naturvetenskapliga värden. För att ett naturområde ska
omfattas och pekas ut måste det representera en
viktig del av jordens historia, vara särskilt betydelsefullt för att bevara den biologiska mångfalden
eller ha enastående skönhetsvärden.

Europeiska strategier

De internationella och europeiska överenskommelserna och konventionerna anger främst
övergripande målbilder. Utöver dessa finns också
strategier som mer konkret anger inriktning för
arbetet. De strategier som formuleras på europeisk nivå implementeras vanligtvis även på nationell nivå. Nedan fyra strategier som är särskilt
intressanta för arbetet med grönplanering och
grönplaner.

av naturliga och halvnaturliga områden med
miljövärden som har utformats och förvaltas för
att tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster.
Grön infrastruktur omfattar både grönområden
och ”blå” områden, om det handlar om havsekosystem, samt annan mark- och vattenområden
med inslag av miljövärden. På land återfinns grön
infrastruktur både i landsbygds- och stadsmiljöer.
Detta nätverk av gröna och blå områden kan
enligt EU:s strategi bidra till förbättrade miljöförhållanden och därmed också medborgares hälsa
och livskvalitet. Grön infrastruktur anses också
stödja en grön ekonomi, skapa arbetstillfällen och
förstärka den biologiska mångfalden.
Strategin påkallar behovet av att utveckla, skydda
och förstärka den gröna infrastrukturen för att
hindra förlust av biologisk mångfald och att möjliggöra för ekosystem att bidra till människa och
natur. Ju större skala, grad av sammanhängande
områden samt kopplingar som finns i det gröna
infrastrukturnätet, desto större är fördelarna.
EU:s strategi för grön infrastruktur syftar till att
redogöra för hur man implementerar ett sådant
nätverk och uppmuntrar åtgärder på alla nivåer >>
Strategi för biologisk mångfald

Europeiska kommissionen har tagit fram en strategi för grön infrastruktur som syftar till att integrera grön infrastruktur i den fysiska planeringen
utifrån perspektiv av skydda, restaurera, nyskapa
och förstärka. Strategin kring grön infrastruktur
avses att användas när ”gröna” lösningar erbjuder
ett bättre, eller kompletterande alternativ till ”grå”
lösningar.

EU har sedan tidigare formulerat en strategi för
biologisk mångfald som sträckt sig fram till år
2020. Denna strategi är nu under omarbetningen
med målsättning att den ska kunna antas I oktober på FN-konferensen om biologisk mångfald
i Kunming i Kina. Syftet med strategin är att
skydda, återställa och hållbart hantera naturliga
livsmiljöer, arter och ekosystem, och att integrera
biologisk mångfald i EU: s politik och verktyg.

I strategin anges att det finns många definitioner
på grön infrastruktur men man föreslår följande
definition inom ramen för det egna arbetet: Grön
infrastruktur är ett strategiskt planerat nätverk

Som parter i den internationella konventionen om
biologisk mångfald har EU och dess medlemsstater antagit en serie strategier och handlingsplaner
som syftar till att stoppa och vända förlusten av

Strategi om grön infrastruktur
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biologisk mångfald. Vidtagna åtgärder har gett
många framgångar, men skalan på åtgärderna
anses ha varit för begränsad för att vända de negativa trenderna. Andra delar som omarbetningen av
strategin avser att behandla är otillräcklig finansiering och kapacitet samt hinder för integration av
strategi och konventionen. Den pågående utvärderingen av EU: s strategi för biologisk mångfald
förväntas ge ytterligare insikter om faktorerna för
framgång och misslyckande vilket kommer att
informera utvecklingen av riktade implementeringsinstrument och åtgärder 2021.
Den kommande strategin förväntas hantera de
huvudsakliga orsakerna till förlust av biologisk
mångfald i EU. Dessa kan inkludera kvantifierade
mål och åtgärder för att:
- skydda naturen och öka omfattning av och
effektiviteten för skyddade områden genom att
bygga på Natura 2000-nätverket,
- återställa skadade ekosystem, inklusive kolrika
ekosystem, till god ekologisk status och förbättra
flödet av viktiga tjänster som de tillhandahåller,
- främja en hållbar användning av skog, jordbruk,
marina miljöer, sötvatten och städernas ekosystem,
- integrera biologisk mångfaldsöverväganden i
andra EU-politikområden och ta itu med EU: s
påverkan på den globala biologiska mångfalden,
- möjliggöra genomförandet av strategin genom
att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser,
förbättra kunskapen och engagera medborgare
och intressenter i olika sektorer.

Natura 2000

Natura 2000-nätverket utgör ryggraden i EU:s
gröna infrastruktur. Natura 2000 är ett nätverk
av livsmiljöer och viloplatser för sällsynta och
hotade arter och några sällsynta naturliga livsmiljötyper. Det sträcker sig över alla 27 EU-länder,
både på land och till sjöss. Syftet med nätverket är
att säkerställa en långsiktig överlevnad av Europas
mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer, förtecknade under både fågeldirektivet och
livsmiljödirektivet.
https://ec.europa.eu/environment/basics/
natural-capital/natura2000/index_sv.htm
https://www.naturvardsverket.se/natura2000
Den europeiska gröna given

Den europeiska gröna given, eller European
Green Deal som den kallas på engelska, är en
tillväxtstrategi för att ställa om till en modern,
resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.
Färdplanen med åtgärder lanserades i december 2019 och beskriver vilka investeringar som
behövs, vilka finansieringsverktyg som finns och
hur en rättvis omställning för alla kan garanteras.
Kommissionen kommer att lägga fram förslag till
gröna europeiska städer och öka den biologiska
mångfalden i stadsområden som ett av de prioriterade målen.
https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

https://ec.europa.eu/environment/pubs/
pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20
Biodiversity%20Factsheet_SV.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12096-EU-2030-Biodiversity-Strategy
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2.2 OLIKA NIVÅER OCH SKEDEN
Planering sker på olika nivåer och av olika aktörer. Planering är också en praktik där processen
tillmäts värde och inte bara slutprodukten, planen.

Grönstrukturplanering och grönplanen är en
av många samtidigt pågående processer som ska
försöka förhålla sig till andra relevanta processer
och planer inom en större samhällsbyggnadskedja.
Planeringen och planerna har också olika funktion
i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.
Det blir lätt komplicerat och komplext, men det
finns också struktur och systemtänk kring hur
allt hänger samman som kan underlätta när man
ska navigera och positionera det egna arbetet med
grönstrukturplanering och grönplaner.
Illutrationen till höger tar utgångspunkt i Planoch bygglagens process och planinstrument för att
beskriva hur samhällsbyggnadskedjan hänger samman. Grönplaneringen och grönplanens funktion är
olika på de olika geografiska nivåerna och i de olika
skedena. På vissa nivåer utgör grönplanen ett underlagsmaterial för andra planer medan den på andra
nivåer utgör en självständig handlingsplan för olika
åtgärder. Det är därför viktigt att tänka igenom på
vilka olika sätt som en grönplan kan komma att
användas och hur den får bäst genomslag på olika
nivåer och i olika skeden. Avsnittet nedan resonerar
kring några av dessa nivåer och skeden.

Nationell planeringsnivå

Med undantag från den nationella havsplaneringen
och i viss mån infrastrukturplaneringen som
beskrivs ovan, pågår det på nationell nivå ingen
egentlig planering som har bäring på användning
av mark- och vattenområden och därmed grönplanering. Markanvändningsplanering i Sverige är
nästan uteslutande decentraliserad till kommunal
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Figur 2.2.1. Illustration:
Caroline Axelblom.

nivå genom den uppsättning ansvarsområden som
populärt kallas ”det kommunala planmonopolet”
och som regleras i Plan- och bygglagen.
På nationell nivå, via centrala verk som Boverket,
Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksantikvarieämbetet,
Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket m.fl,
formuleras istället råd och riktlinjer som påverkar

planeringen och det tas också fram underlagsmaterial som ska ligga till grund för övrig planering.
Mycket av sammanvägningen och tolkningen av
dessa sektorsunderlag sker i den kommunala översiktsplaneringen och via länsstyrelsens granskning
av densamma. Riksintressen är ett betydelsefullt
underlagsmaterial som formuleras på nationell
nivå. Riksintressen regleras i Miljöbalkens tredje
och fjärde kapitel och berör både värden som
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behöver skyddas – exempelvis naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kustzon – från exploatering
och värden som skyddas för att kunna exploateras.
Eventuella målkonflikter mellan dessa avvägs i
översiktsplanen.
Från nationell nivå kan beslut fattas som påverkar
den faktiska markanvändningen genom inrättande
av skydd för olika områden, exempelvis naturreservat och kulturreservat. I praktiken beslutas
sådana dock inte utan att den berörda kommunen
är positivt inställd.

Regional planeringsnivå

Den regionala planeringsnivån är relativt ny i
svenskt samhällsbyggande. Tills för bara något år
sedan var Stockholmsregionen den enda svenska
regionen som enligt Plan- och bygglagen hade
en skyldighet att upprätta regionplan. Sedan
2019 gäller denna skyldighet även Region Skåne.
Regionalplanen är inte rättsligt bindande men är
ett viktigt strategiskt dokument för regionen och
kommunerna.
Att så få regioner är skyldiga att bedriva regionplanering innebär inte att andra regioner inte ägnar
sig åt olika planeringsinsatser. Regioner, kommunförbund och länsstyrelser är viktiga aktörer
som bidrar med regionala planeringsunderlag för
den kommunala grönstrukturplaneringen. Större
landskapssammanhang och grönstrukturfrågor blir
tydliga i den regionala skalan vilket är viktigt inte
minst för en mellankommunal samordning.
Region Skåne är en aktör, som tillsammans med
de 33 kommuner som finns inom regionen, länge
har arbetet med att ta fram underlag för den kommunala planeringen i regionen. ”Strukturbild”
är ett sådant arbete som syftat till att analysera
regional planering och stödja kommunerna i deras
planering. År 2003 presenterade Region Skåne
också en strategi för grönstruktur i Skåne, även
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denna framtagen i samverkan med de 33 kommunerna, och denna strategi uppdaterades 2011.
Strategin visar hur de regionala kärnområdena
och korridorerna kan utvecklas med nya korridorer och stråk för att få en regional struktur över
kommungränserna. Strategin ger också rekommendationer och riktlinjer för grönstrukturplaneringen i kommunerna.
Länsstyrelsen är en annan aktör på den regionala nivån som har flera ansvarsområden som
berör planering av mark- och vattenområden och
grönstrukturplanering. Inom den fysiska planeringen som regleras enligt Plan- och bygglagen,
dvs. översiktsplanering och detaljplanering, har
länsstyrelsen statens ansvar att bevaka vissa frågor,
exempelvis att riksintressen tillgodoses. Förutom
den formella uppgiften har länsstyrelserna också
ansvar för att tillhandahålla underlag kring de allmänna intressena som regleras i Plan- och bygglagens andra kapitel. Det kan exempelvis handla
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, risk- och sårbarhetsfrågor etc. Ofta finns
tematiska underlagsmaterial upprättade för länet.
Länsstyrelserna i Sverige har också regeringens
uppdrag att ta fram handlingsplaner för grön
infrastruktur. Syftet med handlingsplanerna är
bland annat att bidra till en ökad kunskap om
landskapet och en ökad hänsyn till landskapsekologiska samband och behov av klimatanpassning.
Handlingsplanerna förväntas vara utformade så
att de kan användas som underlag inför beslut om
markanvändning. Uppdraget gavs inom ramen
för propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” (prop
2013/14:141). Naturvårdsverket har tagit fram en
vägledning för uppdraget av vilken gemensamma
begrepp, metodik, och riktlinjer kring obligatoriskt innehåll ges.

Kommunal planeringsnivå

Som tidigare nämnts har de svenska kommunerna
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Figur 2.2.2. Illustration: Caroline Axelblom.

ett stort inflytande över användningen av mark
och vatten och det finns flera processer och formella beslut som berör grönplanering och grönplaner. Samhällsbyggnadsprocessen brukar beskrivas som att den, förutom att bedrivas på olika
skalnivåer, också består av samtidigt pågående
skeden, planering-byggande-förvaltning. Dessa
förhåller sig till grönplanering och grönplanen på
olika sätt. Frågorna som grönplanen behöver svara
upp mot på de olika skalnivåerna och i de olika
skedena skiljer sig åt.
Regler och bestämmelser kring översiktsplaner
och detaljplaner finns i Plan- och bygglagen.
Både översiktsplanen och detaljplaner behandlas
politiskt och samråd med berörda sakägare och
allmänheten krävs. Länsstyrelsen yttrar sig över
planerna och prövar också planernas laga kraft
efter antagande.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är
en tydlig vision för utvecklingen i kommunen och
tjänar som underlag för både kommun och andra
myndigheter i fråga om beslut kring mark- och
vattenanvändning. Ändringar i PBL sedan den 1/4
medför att en planeringsstrategi ska tas fram senast
2024 i alla kommuner och sedan revideras varje
mandatperiod om inte översiktsplanen revideras.
Översiktsplanen är alltid kommunomfattande men
kan också upprättas för specifika ämnesområden
eller mindre geografiska områden och kallas då för
fördjupningar av översiktsplanen, vardagligt kallade
fördjupade översiktsplaner (FÖP). Grönplanens
relation till översiktsplanen är främst att fungera
som ett kunskapsunderlag men översiktsplanen kan
också plocka upp specifika åtgärder som finns listade i grönplanen och bekräfta dessa i avvägningar
mot andra allmänna intressen så att ett ökat stöd
för genomförande skapas. Mer om grönplanen som
underlag i kapitel 2.3.

Översiktsplanen (ÖP) redovisar kommunens intentioner kring en framtida mark- och vattenanvändning samt hur den befintliga miljön avses tillvaratas.

Detaljplan ( DP) upprättas när förändrad användning eller utformning av mark- och vattenområden planeras. Detaljplanen är till skillnad

Planering

43

från översiktsplanen juridiskt bindande och en
viktig del av upprättandet är reglera ansvar och
rättsverkan för genomförandet av detaljplanen. Relationen mellan grönplanen och olika
detaljplaner kan vara av flera slag, se figur 2.2.3.
Grönplanen kan vara ett kunskapsunderlag för
detaljplaner, precis som den är för översiktsplaner,
och kan då bidra till att hänsyn tas till väsentliga gröna värden i det området som planläggs
och att dessa också säkerställs genom att de regleras i detaljplanen med bibehållen användning.
Detaljplanen har också möjligheten att föreslå ny
grönstruktur vilket kan bidra till att uppnå målsättningar, om både grönstrukturens omfattning och
kopplingar, som kan finns angivna i grönplanen.

Grönplanen regleras inte i någon specifik lagstiftning utan är ett kommunalt policydokument som
ofta behandlas politiskt. Grönplanerna började bli
vanliga i kommunerna under 1980-talet och var i
början primärt fokuserade på parker och lekplatser
i stadsområdena. Under årtionden sedan dess har
den grönplaneringen utvecklats till att bli ett bredare koncept som gäller alla områden täckta med
vegetation och vatten. En annan förskjutning är
att grönplanerna initialt främst behandlade rekreation till att numera även omfatta naturskydd,
grönt kulturarv, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och andra frågor kopplade till grönstruktur. Idag fungerar grönplaner eller grönstrukturplaner som en övergripande strategi för alla värden

Allmänna intressen 2 kap PBL
3 & 7 kap miljöbalken

Direkt påverkan

Figur 2.2.3. Planeringsunderlag
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kopplade till områden med vegetation eller vatten.
Denna strategi är ofta en av tre viktiga strukturer i den övergripande planeringen tillsammans
med byggnadsstruktur och trafikinfrastruktur.
Grönplanen består både av analyser och riktlinjer
för fysisk planering och de innehåller ofta också
en strategisk karta och handlingsplan för den
kommande perioden.
Naturvårdsplanen är till skillnad från grönplanen
inriktad mot att skydda viktiga områden främst
utifrån dess ekologiska värden. Även andra mer
detaljerade strategiska planer görs vanligtvis i
kommunerna för speciella ämnen som friluftsliv,
vattenhantering, parker och grönområden, klimatanpassning, gröna bokslut etc. Det går inte att
dra generella slutsatser eller ge generella råd kring
relationen mellan dessa planer och grönplanen då
naturspecifika och organisatoriska förutsättningar
ofta ger ramar för arbetet. Att definiera hur de
olika planerna förhåller sig till varandra är dock
ett generellt råd.
Byggande

Genomförandeskedet i samhällsbyggnadsprocessen
innebär också ett byggskede, men själva byggandet
kan lika väl handla om anläggning och investering. I samband med genomförandet finns flera
avtal, tillstånd och överenskommelser som kan ha
bäring på de gröna värdena, såsom bygglov och
marklov enligt Plan- och bygglagen samt civilrättsliga avtal som exempelvis markanvisningsavtal
och exploateringsavtal. I den mån åtgärder eller
investeringar ska säkerställas genom dessa kan
grönplanen även i dessa fall fungera som kunskapsunderlag, eller handlingsplan om åtgärden är
mer framåtsyftande.

Figur 2.2.4. Utvecklingsstrategi enligt Boverkets
ÖP-modell med värdekärnor, natur- och rekreationsområden samt natur- och rekreationssamband.
Sambanden presenteras som streckade grova pilar
för att betona att det inte är exakt i pilens sträckning som stråket ska utvecklas. Stråket kanske inte
heller behöver vara sammanhängande om det
främst är ekologiska värden som ska kunna utnyttja
stråket. Många arter kan passera miljöer som
inte är optimala för arten om det inte finns starka
barriärer. Är det rekreativa värden som ska bindas
ihop kan det ske via befintligt gång- och cykelvägnät på vissa sträckor och det behöver därför inte
heller vara sammanhängande grönstruktur för att
fungera.

Planeringsunderlag

Grönplanen skall fungera som underlag för översiktsplanen och ge stöd för de avvägningar som
behöver göras mellan olika allmänna intressen.
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Markanvändning och grönstruktur
Nya grönstråk
Grönstråk
Blåstråk
GC väg
Stadsbygd, handel
Verksamhet, industri
Grönstruktur
Jordbrukslandskap

Figur 2.2.5. Här visas
markanvändningen i
ÖP-modellen där grönstrukturen är markerat i
grönt, trafikinfrastrukturen
i rött och bebyggelsestrukturen i orange för stadsbygd och handel samt
grått för industri och verksamheter. Funktionella
grönstråk är heldragna
medan utvecklingsstråk är
streckade. För rekreativa
samband krävs korridorer
medan ekologiska samband kan fungera med
en rad av öar om inte
omgivande miljö är allt
för fientlig.

Vatten
Skala 1 : 75 000
© Lantmäteriet © Kristianstads kommun

Gröna och blåa stråk
Nya grönstråk
Grönstråk
Blåstråk
Grönområde
Grönytor
Skala 1 : 75 000
© Lantmäteriet © Kristianstads kommun
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Figur 2.2.6. Här presenterar ÖP-modellen en
renodlad bild av grönstrukturen för översiktsplanen. Det är denna bild
som grönplanen ska bidra
med underlag för att
presentera. Observera att
grönplanen är ett sektorsintresse som presenterar
vad som behövs för att
utveckla grönstrukturen
på bästa sätt, översiktsplanen är en avvägning
mellan de tre strukturerna
bebyggelsestruktur,
trafikinfrastruktur och
grönstruktur där en del av
grönplanens intentioner
inte går att genomföra.

Grönplanering – en handledning

I Boverkets figur är handlingsplaner för grön
infrastruktur markerat som viktigt regionalt
planeringsunderlag, tillsammans med nationella och regionala mål, planer och program.
Översiktsplanen är sedan underlag för detaljplaner
och bygglov tillsammans med rekommendationer
i grönplanen. Grönplaneringen implementeras
sedan genom projektering och planering av fort
löpande och periodiskt underhåll och skötsel.

Översiktsplanen

Översiktsplanen är det viktigaste planinstrumentet
för att styra en mark- och vattenanvändning som
främjar ekosystemtjänster och hållbar användning
av grönstrukturen. Boverket har presenterat en
ÖP-modell för presentation av översiktsplaner
där grönstruktur är en av tre viktiga aspekter.
Grönstrukturen presenteras både i en utvecklingsstrategi, se figur 2.2.4, som är en översiktlig bild
av utvecklingen av bebyggelse, trafikinfrastruktur
och grönstruktur och i en markanvändningskarta
där grönstrukturen presenteras som befintliga
eller nya grönområden (både parkmark, naturmark och vatten) och som stråk, både befintliga
och utvecklingsstråk. I dessa båda strategiska
delar tas ställning till de tre strukturerna och hur
prioriteringar görs mellan dessa i markanvändningen, se figur 2.2.5. Bebyggelsestruktur behöver
integreras i grönstrukturen för att få attraktiva
och hälsosamma bostads-, skol- och arbetsmiljöer
men samtidigt bör bebyggelsen inte placeras där
det idag finns höga gröna värden eller samband.
Trafikinfrastrukturen utgör ofta barriärer för
gröna samband och bör inte heller placeras där det
finns höga gröna värden. En bra grönplanering
innebär alltså ett undvikande av områden och
samband med höga värden men möjliggör också
en utveckling av grönstrukturen genom att resurser avsätts i exploateringsbudgeten för att skapa
nya värden.

Grönplanen

Grönplanen skall ge en samlad bild av grönstrukturens värden och innebär avvägningar mellan
olika värdeaspekter inom grönplaneringen, se
figur 2.2.6. Till exempel finns det områden med
rikt fågelliv där friluftslivet skulle störa och därför
görs valet om fågellivet prioriteras eller inte.
Friluftsliv kan ofta kanaliseras till fågeltorn där
störningen blir liten samtidigt som upplevelsevärdet för friluftslivet stort. I andra områden kan det
vara dagvattenhanteringen som prioriteras framför
landskapsvärden. Ofta går det dock att samordna
olika värdeaspekter inom samma grönområde i
en mångfunktionell grönstruktur. Ekosystemen
är i sig själv mångfunktionella och tillhandahåller
många olika ekosystemtjänster till människornas
nytta. Grönplanens innehåll, struktur och metodik presenteras mer utförligt i kapitel 4.
Om delar av kommunen behandlas i grönplanen
är det möjligt att detta kan kallas fördjupad grönplan för t.ex. tätorterna.

Förvaltningsplanering och andra
delar i grönplaneringen

För att genomföra grönplaneringen behövs ofta
mer detaljerade ställningstaganden, kunskapsunderlag och planeringsunderlag. För naturvårdsplaneringen tas en naturvårdsplan eller program
fram, för friluftslivsplaneringen tas en friluftslivsplan eller program fram och för landskapsvärden tas en landskapsplan eller program fram.
Strukturen blir tydligare om dessa dokument
kopplas till grönplanen som i sin tur kopplas till
översiktsplanen. Det är inte alltid som kommunerna tar fram särskilda strategiska dokument för
alla delar utan kan mycket väl behandlas dessa som
delar i en grönplan eller delar av en översiktsplan
utan självständiga dokument.
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En av de viktigare delarna av grönplaneringen
är förvaltningsplaneringen av den mark som
kommunen själva äger. Dessa kan heta parkplan, skogsbruksplan eller något annat som avser
framtida utveckling och skötsel av marken.
Grönplaneringen har sina rötter i just denna planering och förnyelse av parker och grönområden
inom tätorterna. I vissa kommuner används också
grönplan för denna typ av dokument medan flertalet kommuner har lyft begreppet grönplan till
den översiktliga planeringens nivå.

Exploatering, bygglov och
projektering

Genomförandet av grönplaneringen sker ofta
genom exploateringsprojekt där grönplanen
kan vara underlag för exploateringsavtal, markanvisningsavtal och så småningom bygglov
som startar projektering och byggnation. Det
är viktigt att grönplaneringen följer med i alla
steg för att kunna implementeras på ett bra sätt i
samhällbyggnadsprocessen.

Staden Freiburg i sydvästra Tyskland är en av
Europas mest hållbara städer och har en mycket
ambitiös grönplanering. Stora grönområden omger
staden och i staden är det aldrig långt till parker
och andra grönområden. Vatten strömmar genom
staden både i naturliga vattendrag och i gatorna
i den medeltida kärnan. Nya ekologisk stadsdelar
integrerar hushållning med energi och byggnadsmaterial med en mycket grön miljö.
Foto: Per Blomberg, 2019.
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2.3 MÅLGRUPPER
Eftersom grönplanen har en tydlig koppling till
översiktsplanen är den ett viktigt övergripande
strategiskt dokument som skall behandlas i den
politiska beslutsprocessen. Därför blir kommunens
politiska instanser en viktig målgrupp.

I en representativ demokrati speglar de politiska
företrädarna det allmänna kunskapsläget i samhället och grönplanen behöver presenteras på ett
pedagogiskt sätt så att innehåll och budskap blir
tydliga och lättillgängliga för alla. För specialister
inom grönplaneringens olika delar blir detta en
utmaning och det krävs ofta hjälp av andra professioner inom kommunikation och illustration för
att lyckas. Det är också viktigt att inte presentera
för omfattande material som blir tidskrävande att
läsa och sätta sig in i.
De som oftast kommer att använda grönplanen i
sitt dagliga arbete är tjänstepersoner inom organisationen. Dessa är en viktig målgrupp men då den
omfattar många olika yrkesgrupper är utmaningen
även här att skapa ett lättillgängligt och pedagogiskt material. För den fysiska planeringen är det
viktigt att materialet är tydligt och ger stöd för
olika avvägningar mellan olika intressen. Denna
tydlighet kräver ofta förenklingar och prioriteringar som kan vara mycket svåra att göra inom
och mellan de omfattande värden som finns inom
grönstrukturen.
Allmänheten är också en viktig målgrupp som
behöver få insikt i vad kommunen föreslår, beslutar och gör i sin förvaltning av kommunens mark.
Även allmänheten kräver en tydlig och pedagogisk
presentation av innehåller i grönplanen. Av särskilt
intresse är information om var det är möjligt
att bedriva rekreation och friluftsliv samt vilka
upplevelsevärden som finns på olika platser. Detta
resulterar ofta i någon form av utflyktsguider
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eller kartor med information om kvaliteter och
framkomlighet.
Privata markägare och entreprenörer som bygger,
bedriver besöksnäring eller annan verksamhet
som är beroende av markanvändningen har också
intresse av grönplanens ställningstaganden och
kunskapsunderlag. Tidig information om kommunens avsikt när det gäller att ta hänsyn till
allmänna intressen ger denna grupp bättre förutsättningar att bedöma effekterna av förändrad
markanvändning och föra en dialog med företrädare för kommunen kring alternativa åtgärder och
kompensationsåtgärder. I andra fall kan värden
i grönstrukturen stimulera entreprenörer och
markägare till åtgärder som stärker och utvecklar
grönstrukturen och ekosystemtjänsterna.
Sammantaget medför de olika målgrupperna att
det är svårt att få ihop ett strategiskt dokument
som når alla och uppfyller de krav som ställs på
materialet på ett bra sätt. Det kan vara fördelaktigt
att dela upp grönplanen i olika delar för att bättre
anpassa till målgrupper och behov. Till exempel
kan kunskapsunderlag och själva planen placeras
i olika dokument för att göra materialet mer tillgängligt. Många kommuner antar först en grönstrategi med övergripande mål och strategier, sedan
en grönplan med mer konkreta förslag till åtgärder
och planeringsunderlag. Det kan också vara en
fördel om handlingsplanen presenteras för sig och
gör det därmed lättare att uppdatera denna oftare
än själva plandelen.
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2.4 MÅLKONFLIKTER
I samhällsplaneringen och avvägningen mellan
enskilda och allmänna värden finns det målkonflikter som är viktiga att vara observant på. Även
inom grönplaneringen finns målkonflikter och detta
är något som bör presenteras i grönplanen.

Målkonflikter

Målkonflikter mellan bevarande och utveckling, mellan hushållning med jordbruksmark och
utveckling av grönstruktur och tätortsbebyggelse
samt mellan olika typer av rekreation och friluftsliv som är svårförenliga.

Dilemman och utmaningar
Privat mark

Ett viktigt dilemma i grönplaneringen är hur
denna förhåller sig till privat mark. Flera grönplaner omfattar bara kommunal mark medan andra
har underlagsmaterial och analyser av all grönstruktur medan förslag till åtgärder och planeringsunderlag är fokuserat på allmänt ägd mark. För
att förstå grönstrukturens funktioner och värden
är det viktigt att beakta all mark. Lundgren Alm
(2001) definierar detta dilemma i begreppen
formell och faktisk grönstruktur. Om inte all
mark beaktas är det mycket svårt att förhålla sig
till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Vissa grönområden på kvartersmark upplevs och
används som allmänna platser, t ex på bostadsgårdar, och bör integreras i grönplaneringen.
Landskapets värden glöms bort

Grönplanering har framför allt fokuserat på
rekreativa och ekologiska värden och funktioner och missar ofta andra värden som det gröna
kulturarvet, estetiska värden, pedagogiska värden
och reglerande ekosystemtjänster. För kulturmiljövården är det en utmaning att den översiktliga
planeringen delar upp landskapet i bebyggelsestruktur, trafikinfrastruktur och grönstruktur
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som alla omfattas av kulturhistoriska värden.
Det är inte effektivt att ta fram tre olika planeringsunderlag för kulturmiljövården men det
vore önskvärt att det gick att läsa ut det gröna
kulturarvet ur kulturmiljövårdens planeringsunderlag. För landskapets estetiska och pedagogiska värden finns redskap men de har ofta
en underordnad betydelse i den kommunala
och regionala planeringen eftersom de till viss
del är subjektiva. Vindkraftplanering aktualiserar frågeställningen men också den Europeiska
landskapskonventionen.
Ett urbant perspektiv

I grönplanerna är det ofta ett fokus på tätorter där
de rurala strukturerna inte behandlas eller åtminstone inte lika omfattande. Att planeringen generellt har en urban kontext är problematiskt och
det behöver utvecklas modeller och värderingsstöd
för att bättre beakta hela landskapets värden och
utmaningar.
Grönplanen har en historia
inom parkplanering

Grönplaner har en historia av att ofta handla om
skötsel och förvaltning vilket skapar problem
när begreppet också används för den översiktliga
planeringen. I detta sammanhang är det troligen
en fördel om de strategiska dokument som handlar
om förvaltning får ett annat namn än grönplan.
Plan och program

De båda begreppen plan och program skapar
förvirring i grönplaneringen då de används

för samma sak och är ungefär lika vanliga. En
möjlig definition är att program mer innehåller
strategier och åtgärder för vad kommunen vill
åstadkomma medan plan mer är ett planeringsunderlag. Resultatet skulle vara att plan är ett mer
fokuserat dokument kring fysisk planering medan
program blir ett större dokument då det ofta även
innehåller planbegreppet!
Inga tydliga krav på kvalitet

Grönplaneringen saknar tydliga krav på vad som
är en god kvalitet i lagstiftningen vilket finns i
byggregler och i trafiknormer för trafik- och parkeringsytor. Kommunerna måste själva definiera
vad som är god kvalitet, bra avstånd och storlekar
samt tillgång och tillgänglighet.
Efterfråga och utbud

Det finns ett motsatsförhållande mellan synen på
grönområdens efterfråga och utbud. Efterfrågan
utgår från människans behov som rekreation, upplevelser och hälsa medan utbud utgår från bevarande av grönområden för att skydda landskap och
naturvärden. Det riskerar att dela upp landskapet
i skyddat landskap och utvecklingsbart landskap
och bygger bland annat på de olika inriktningarna
i Plan och bygglagen och miljöbalken.
Förtätningsproblematiken

Förtätningsvisionen är en stor utmaning för grönplaneringen då grönområden riskerar att exploateras, fler måste dela på den grönstruktur som
finns och särskilt barns behov av olika typer av
grönkvaliteter riskerar att utarmas. Storleken har
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betydelse för upplevelsekvaliteter och riskerar att
minska då områden delas eller naggas i kanten.
Otillgängliga kunskapsunderlag

Ibland väljer kommunerna att involvera grönplanerna i ÖP/FÖP men då blir det ofta inte möjligt
att redovisa de analyser och kunskapsunderlag som
ligger till grund för ställningstaganden. En modell
är att ge ut särskilda rapporter för de olika kunskapsunderlag och rapporter som tagits fram.
Exploateringsfokus på byggnader och vägar

Det är en utmaning att få exploateringsarbetet att
anlägga en bredare syn på exploatering och även
se möjligheter till utveckling av grönstruktur som
en lika viktig del av kommunens attraktivitet som
utveckling av bebyggelse och trafikinfrastruktur.
Exploatering för anläggningar och byggnader ger
intäkter men för en bra helhet behöver grönstrukturen inkluderas i markanvisningar och
exploateringsavtal.
Balanseringsprincipen

Balanseringsprincipen innebär att kvaliteterna på
de allmänna värdena skall vara balanserade efter
en förändrad markanvändning, antingen inom
området eller i landskapet som helhet. Hur kan
balanseringsprincipen arbetas in i grönplaneringen
och bli ett effektivt redskap?
Ett stort antal olika strategiska dokument

Hur förhåller sig alla kommunala strategiska
dokument till varandra och vilken hierarki är att
föredra? Det blir svårt för både tjänstepersoner
och politiska företrädare att orientera sig bland de
många strategiska dokumenten och vilka som skall
prioriteras. Ofta finns dessutom motsatta intressen och målkonflikter mellan olika strategiska
dokument.
Brukarmedverkan utmanande

Hur får man in brukarmedverkan och delaktighet
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i grönplaneringen? Ökad delaktighet ger större
engagemang för och värnande av de gröna värdena. Brukarmedverkan i planering och förvaltning stärker sociala kapitalet och demokratin. Det
är dock en utmaning hur ansvarsfrågor, kontinuitet och kvalitetssäkring skall ske vid brukarmedverkan i förvaltningen.
En bred kompetens krävs

Betydelsen av att få med många olika kompetenser och ”glasögon” i den kommunala grönplaneringen. Lätt att det blir någon ”expert” som tar
hand om planeringen. Ofta saknas kunskap om de
gröna värdena i de mindre kommunerna.
Överlämning

Det är oftast i överlämningen mellan olika skeden
i grönplaneringen som det uppstår problem. Det
finns både organisatoriska hinder och svårighet
att tydligt överföra ansvar och mandat mellan
skedena. Särskilt svårt är det i överlämning mellan
kommunal förvaltning och exploatering samt
åter till kommunal förvaltning efter exploatering.
Fungerande system för driftskompensation och
garantibesiktningar är viktiga.
Mandat

Ofta saknas ett tydligt mandat för genomförande
av grönplanen trots att den antas. Tillgång till
resurser för genomförande och uppföljning är
avgörande för om implementeringen skall lyckas.
Organisatorisk resiliens

Hur stärker man organisationens minne och överför kunskap mellan olika tjänstepersoner, förtroendevalda och nyanställda? Finns det rutiner för
processbeskrivningar, kunskapssammanställningar
och GIS underlag? Ges utrymme för kunskapsöverföring och utbildning? Bemannas projekt och
organiseras tjänster för att göra organisationen
mindre sårbar?
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Värdering

Vem är det som preciserar grönstrukturens värden? Ligger tyngdpunkten på utveckling eller
bevarande, vardagslandskap eller unika miljöer,
specialister eller allmänheten?

Partners i UL2L projektet besöker hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad under en gemensam
workshop våren 2019. Hälsoträdgården är en öppen del av stadsparken där flera olika grupper med
särskilda behov bedriver verksamhet och bidrar till skötseln av trädgården. Trädgården har även en
vänförening som stödjer verksamheten och många invånare i staden besöker denna lugna miljö i
centrala staden. Foto: Per Blomberg, 2019.
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Forskarens reflexioner
Grönplanering för
stadslandskapet och
markägandets dilemma

Ett dilemma för grönplaneringen är att kommunen endast har rådrum över den kommunalt ägda
och förvaltade marken, medan många ekosystemtjänster och ekologiska samband inte känner
några administrativa gränser. Stadens biologiska
mångfald gynnas i hög grad av privata trädgårdar,
av ödetomter och av att det finns rumsliga och
historiska olikheter, för stadsbiotoper att utvecklas
i. Stadsträd spelar en avgörande roll för stadens
fågelliv, vattenomsättning och luftkvalitet, men
de träd som befinner sig på privatägd mark har
i många grönplaner inte räknats med. Privata
trädgårdar utgör ofta en stor andel av stadens
mark, men de har ingen på förhand bestämd vikt i
stadens grönstruktur. Medan stora trädgårdar med
lång kontinuitet (små partier kanske har lämnats
helt oskötta under decennier) är helt avgörande för
vissa arter, kan små plattlagda tomter ha negativ
effekt på vattenavrinningen. Eller snarare: Om
en trädgård hårdgörs spelar det liten roll, men om
hundra gör likadant, påverkar det stadens ekologi
och vattenbalans.
Hur mycket av stadens materia som egentligen
omfattas av ”grönstrukturen”, är inte så lätt att
avgöra. Det är delvis en tidsfråga. Naturen tar över
allt som vi inte städar och rensar på ”ogräs”, så det
som är ”hårdgjort” nu kanske är en blomsteräng
om några år (om marken inte används). Vad vi
räknar som grönstruktur är i hög grad beroende
av vilka gränser vi är vana vid att räkna med och
upprätthålla. En parkväg räknas som ”grön” även
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om den är lång och bred. En gata med samma
mått räknas däremot inte in i grönstrukturen.
Det kan tyckas rätt, utifrån motivet att räkna in
stadens gröna resurser, men det innebär samtidigt att samma gata troligen aldrig kommer att
få en trädplantering, därför att den inte syns i
grönplaneringssammanhanget. Det finns alltså
en grundläggande komplikation med att avgöra
vad som är grönstruktur och vad som inte är det.
Delvis för att det finns dolda argument (såsom att
kommunen inte föreslår förändringar på privat
mark) men också för att den momentana bilden
av stadsgrönskan är statisk. Den representerar ett
visst ögonblick i stadslandskapets utveckling, men
speglar inte naturens dynamik och ständigt förändrade relationer mellan människorna och deras
omgivning.
Dessa dilemman har vi svårt att undvika, utan
måste i hög grad leva med. Att påpeka hur de
påverkar (och delvis begränsar) grönplaneringen
syftar inte till att förminska behovet av grönplanering. Grönplaneringen är nödvändig, både för
att bevara befintliga gröna värden och ekosystemtjänster och för att ge utrymme för ytterligare.
Att tydliggöra dilemman och begränsningar kan
dock förhoppningsvis innebära en påminnelse
om att även den bästa av grönplaner dels har
inbyggda felkällor (därför att en karta visar ett
momentant urval), dels är en färskvara, i behov av
ständig uppdatering. Begränsningen i markägande
behöver kanske inte vara avgörande i alla skeden
av grönplaneringen. Vid insamling av information
liksom när analyser och underlag för planering
tas fram, kan ”det gröna” kartläggas med ett mer
”ekologiskt” perspektiv, än vad som är möjligt när
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det föreslås åtgärder som ska utföras av gatukontor
eller parkförvaltning (det finns exempel på grönplaner som upprätthåller en sådan skillnad vad
gäller grönstrukturens omfattning i olika skeden).
Om kunskapen finns, om hur även privatägd mark
skulle kunna bidra till ekosystemtjänster i staden,
finns också en grund för olika slags ägar- och
förvaltarsamverkan, som skulle kunna vidga grönplaneringen till att omfatta all den mark, vatten
och växtlighet som är relevant i sammanhanget,
oavsett ägare.
Vad som är privat respektive offentligt är heller
inte alltid solklart för den som rör sig i staden.
Kyrkogårdar är allmänt tillgängliga, men ägs och
förvaltas av kyrkan. Koloniområden är kommunalt ägda, men förvaltas av en mångfald privata
aktörer, samtidigt som de tidvis är tillgängliga
för allmänheten. Ett stort antal häckar och andra
växtridåer har en sida mot privat mark och en sida
mot allmän mark. I bostadsområden och kvarter
är det fortfarande vanligt att gårdar och passager
är allmänt tillgängliga. ”Gården” kan ibland skötas
av parkförvaltningen även om den bara används av
närboende.
Vad ingår då inte i grönstrukturen? Kanske är den
frågan inte alls intressant. Att gator och torg kan
tillhöra grönstrukturen är uppenbart för alla som
någon gång betraktat staden från ovan och noterat
att marken inte alltid är synlig under trädkronorna. Att även husen kan tillhöra grönstrukturen
har blivit tydligt under senare år. Fasadgrönska,
som klätterväxter med rötterna i marken, eller
som upprepade planteringar på höjden, används
mer och mer i den täta staden, för att bidra till

ekosystemtjänsterna. Tekniker och material för
takträdgårdar förbättras mer och mer och är ett
sätt att kompensera för minskad grönyta på marken. Även dessa gröna aspekter är självklart viktiga
att beakta, i den helhetsförståelse av stadsgrönskan
som grönplaneringen vill ge. I de resulterande
dokumenten räcker dock inte kartan till för att
belysa dem, eftersom de ibland är utan horisontell
utbredning (som fasader) och ibland överlagrar en
annan funktion (som takträdgårdar).
Till sist: Som invånare i staden upplever vi inte
ytor och funktioner, vi lever i ett stadslandskap
som förändras när vi rör oss, som förändras av
andra människors närvaro och aktiviteter och som
förändras materiellt över tid. Vad som är allmänt
respektive privat är ibland tydligt men ofta inte,
eftersom det upplevda landskapet oftast innehåller
privatägda inslag. Grönplaneringens effekter
upplever vi på olika sätt som ökade gröna inslag
i stadslandskapet. Dessa gröna inslag i stadslandskapet kan vara små eller stora. De kan vara
nytillkomna (för t ex stadsodling eller omhändertagande av dagvatten) eller bestå av kulturarv som
tillgängliggjorts. För att grönplaneringens värdeseparerande, analytiska kartor (nödvändiga för ett
faktabaserat framtidsarbete) ska kunna användas så
att de medför önskade och förbättrande effekter
på staden som livsmiljö, krävs att de i alla skeden av grönplaneringen relateras till det faktiska
stadslandskapet, så som det upplevs och används av
stadens människor, oavsett ägande.
Gunilla Lindholm
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur,
planering och förvaltning. SLU, Alnarp.

57

Foto: Per Blomberg, 2018. Illustration: Caroline Axelblom.

3.1 STRUKTUR OCH INNEHÅLL
Att ta fram en grönplan är ofta ett tidskrävande
arbete som kräver en genomtänkt process och
struktur anpassad efter förutsättningarna inom
det aktuella området. Detta kapitel har som avsikt
att ge rekommendationer kring hur processen kan
se ut och vilka aspekter som är viktiga att beakta
i arbetet. Vi börjar med förslag till innehåll och
struktur innan vi går in på processen.

Man kan dela in grönplanens syfte i fyra huvudtyper. Dels ett kunskapsunderlag som sammanställer
och utvecklar befintlig kunskap, dels en strategi
som ger de övergripande ställningstaganden som
organisationen ställer sig bakom när det gäller
grönplanering och som gör det tydligt för tjänstepersoner, politik och allmänhet vad strategierna är,
dels ett planeringsunderlag som skall fungera i den
översiktliga planeringen och i avvägningar med
andra strukturer, allmänna och enskilda intressen,
och dels ett handlingsprogram för att klargöra hur
organisationen vill jobba med grönplanering framöver och vilka riktlinjer som skall vara vägledande
samt vilka åtgärder man vill satsa på, se figur 3.1.1.
Till grönplanen kan också kopplas en rad ämnesvisa program och planer som förtydligar delar av
grönplaneringen, till exempel kring friluftsliv,

Figur 3.1.1. Grönplaneringens struktur med fyra
huvudsyften som ett eller flera utgör grönplanen.
För att fördjupa vissa ämnesområden kan
organisationen ta fram särskilda program och
planer som till exempel parkplan, naturvårdsprogram, friluftslivsplan, dagvattenplan och
landskapsvårdsplan.
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naturvård, parkutveckling, dagvattenfrågor etc.
Det är en fördel om det blir tydligt hur de olika
strategiska dokumenten förhåller sig till varandra
och vilka kunskapsluckor som finns och som bör
kompletteras efterhand.

Kunskapsunderlag

Ett kunskapsunderlag ger bakgrunden till hur
grön- och blåstrukturen ser ut i området men ger
också information till allmänheten, skolor och
andra om vilka platser och kvaliteter som finns att
uppleva i området. Första gången som kommunen
eller regionen gör en grönplan blir det naturligt
att lägga en hel del tid och resurser på att sammanställa befintligt kunskapsunderlag och komplettera där det finns kunskapsluckor. Vid framtida
revideringar blir det sedan enklare att uppdatera
kunskapsunderlaget och komplettera vid behov.

ett sammanhang med övriga grönområden och
grönstråk. I översiktsplanen görs avvägningar
mellan grönstruktur, bebyggelsestruktur och
trafikinfrastruktur men endast på en övergripande
nivå. Grönplanens planeringsunderlag kan gå ner
i detaljnivå och ge stöd för avvägningar även för
detaljplanering, bygglov och förvaltning av allmän
platsmark och annan kommunal mark.

Handlingsplan

En handlingsplan visar hur grönplanen skall
genomföras och vilka resurser som behövs för

Grönstrategi

En grönstrategi utgör ett politiskt ställningstagande kring de övergripande målen och inriktningarna på grönplaneringen. Grönstrategin
förtydligar för organisationen vilka avvägningar
som skall göras och sparar tid i den löpande
samhällsplaneringen.

Planeringsunderlag

Ett planeringsunderlag behövs för den översiktliga planeringen men också för den löpande
förvaltningen av kommunens allmänna platsmark
och vattenområden. När tätorterna växer är det
viktigt att nyskapande av grönstruktur sker i

Figur 3.1.2. Eskilstuna kommun har valt att
samordna revidering av naturvårdsprogram,
friluftslivsplan och grönstrukturprogram i en ny
grönplan som är under antagande våren 2020.
I Grönplanen finns tre delar som består av Mål
och gröna strategier, riktlinjer och åtgärdsförslag
samt faktaunderlag som kunskapssammanställning.
Illustration: Ekologigruppen, remissversion.
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genomförandet. Det är också en fördel om handlingsplanen tydligt beskriver ansvar och tidsplan
för genomförandet. Vissa kommuner kopplar en
särskild budget och organisation till handlingsplanen andra hänvisar till den vanliga budgetförhandlingen för avvägningar kring vilka åtgärder
som skall genomföras inom befintlig organisation.

Innehåll

mål och strategier som blir riktningen för uppföljningen och utvärderingen av grönplaneringen
i framtiden. Det är en stor fördel om målen och
strategierna kopplas till andra viktiga strategiska
ställningstaganden inom organisationen men också
regionalt, nationellt och internationellt.
4. Riktlinjer och åtgärder

Innehållet i grönplanen beror till stor del på vilka
målgrupper och vilka syften som bedöms vara de
viktigaste, se figur 3.1.3. Väljer organisationen
att göra en kommunövergripande strategisk plan
för hela intresseområdet som omfattar värdeaspekter inom grönplaneringen ger vi följande
rekommendationer:

Hur vill organisationen att målen och strategierna
ska genomföras? Denna del kan också utformas som en separat handlingsplan för grön- och
blåstrukturen eller samordnas med annat strategiskt arbete som miljömålsarbete och arbete med
Agenda 2030. För att bli ett effektivt redskap i
genomförandet bör riktlinjer och åtgärder ha tydlig ansvarsfördelning, tidsplan och budget.

1. Inledning

5. Planeringsunderlag

Vad är detta för dokument och vem har medverkat
i arbetet? Vilken status har dokumentet och hur
förhåller det sig till andra strategiska dokument
och övergripande mål? Är dokumentet ett kunskapsunderlag, planeringsunderlag, förvaltningsunderlag och/eller beslutsunderlag?
2. Beskrivning av grön- och blåstrukturen

För att ge en bakgrund till de olika ställningstaganden som görs i grönplanen behövs en sammanfattning av hur grön- och blåstrukturen ser ut i
det aktuella området och vilka relevanta analyser
som har gjorts för att bättre förstå värden och
brister. Denna beskrivning utgör en kunskapssammanställning som också har en viktig funktion för
att sprida kunskap om grönstrukturen och utbilda
organisationen om dessa värden och funktioner.
3. Mål och strategier

Vad vill organisationen med grön- och blåstrukturen inom aktuellt område? Hur når organisationen
fram till dessa mål? Ibland bryts denna del ut till
en övergripande grönstrategi som ger den politiska
riktningen för genomförandearbetet. Det är dessa
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Syftet med planeringsunderlaget är främst att ge
stöd för avvägningar i översiktsplanen mellan
de tre övergripande strukturerna. De viktigaste
parametrarna brukar vara kärnområden och
samband mellan områden i form av stråk i olika
former. Perspektivet är både att bevara kvaliteter och utveckla nya. Det behöver ofta göras
avvägningar mellan olika intresseområden inom
grönplaneringen men rekommenderas inte att göra
avvägningar mot andra intressen då detta sker i
översiktsplanen. Grönplanen bör vara ett tydligt
strategiskt dokument för vilka fysiska värden som
finns i grönstrukturen och hur organisationen
avser att bevara och utveckla dessa värden.
6. Genomförande och uppföljning

För att grönplanen ska bli konkret och nå resultat
behöver man ta fram strategier för genomförandet
och uppföljningen preciseras. Syftet är att visa hur
riktlinjer och åtgärder kommer att verkställas och
följas upp. Någon form av nyckeltal eller uppföljningsbara parametrar behövs i detta arbete och det
krävs resurser för att kunna arbeta med genomförande och uppföljning.
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7. Bilagor

Dessa kan vara viktiga referenser, ordförklaringar,
analyser, samråd eller annat underlag som kan vara
fördelaktigt att det finns med i själva grönplanen.

Perspektiv – analys av fokusområden

Figur 3.1.3. Naturvårdsverket lät genomföra en analys av tio grönplaner under vintern 2019-2020
som visar bredden på de ämnesområden som grönplanerna omfattar. Illustration: Caroline Axelblom.
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3.2 PROCESSEN
De flesta offentliga organisationer är uppbyggda
på liknande sätt och grönplaneringen sker enligt
liknande processer. Det förekommer dock variationer och det är inte säkert att alla delar i beskrivningen av processen stämmer in i er organisation.
Förhoppningsvis kan dock merparten av rekommendationerna vara till hjälp att planera arbetet
med grönplanen, se figur 3.2.1.

Figur 3.2.1. Illustration av de olika stegen i
processen med att ta fram en grönplan.

Förberedelser

Initiativet att göra en grönplan kommer från olika
håll men eftersom ett politiskt beslut på hög nivå
nästan är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete
behövs en motion, ett medborgarförslag eller en
tjänsteskrivelse för att initiera processen. Det kan
också vara så att kommunen i tidigare strategiska
dokument som översiktsplanen har föreslagit att
en grönplan skall tas fram. Utan en politisk vilja
och en förankring i organisationen att jobba med
grönplanering är det mycket svårt att sätta igång
arbetet med en grönplan.

Det underlättar om projektet förbereds genom
en förstudie inför beslut om igångsättning med
förslag till projektplan, organisation och budget.
Redan på detta stadie kan det vara värdefullt att
fundera kring innehåll och struktur på dokumentet. Kommunernas och regionernas förutsättningar
varierar och därför blir naturligt innehåll och
struktur olika beroende på organisation.
Mandat

Vem ger uppdraget att ta fram en grönplan? Det
är ganska stor skillnad om det är förvaltningen,
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nämnden eller kommunen som ger uppdraget.
Grönplanering är sektors- och förvaltningsöverskridande vilket oftast kräver samverkan i
hela organisationen. Då är det mycket lättare att
genomföra arbetet om det finns ett tydligt mandat
från hela kommunen. Skall dokumentet endast
används för intern förvaltning kan det räcka med
förvaltnings- eller hellre ett nämndsbeslut.
I uppdraget skall det tydligt framgå vad slutresultatet skall bli och vilka resurser och befogenheter
som uppdraget får. Det normala är att arbeta i
projektform för att ta fram grönplaner. En projektplan kopplat till beslutet om att genomföra
arbetet är värdefullt. Då blir det tydligt vad som
förväntas av uppdraget, hur det skall genomföras
och när.
Organisation

Det är viktigt att ha en effektiv projektorganisation med tydlig projektledning, styrgrupp
och arbetsgrupper samt gärna referensgrupp
för dialog med berörda aktörer, se figur 3.2.3.
Projektledningen behöver ha mandat och strategisk placering i kommunen eller regionen för att
kunna samordna arbetet. Det är en fördel om det
finns både projektledare och biträdande projektledare för att skapa en resilient organisation som
kan hantera personalbyten i projektledningen.
Arbetsgruppen bör ha företrädare för de viktigaste ämnesområdena kopplat till planeringen
och tid för att arbeta aktivt med processen.
Styrgruppen är en politisk- och/eller chefsgrupp
som har möjlighet att fatta beslut om process

och genomförande. Referensgruppen bör ha alla
direkt berörda tjänstepersoner i organisationen
som ges möjlighet att få information och kunna
ge synpunkter på planen under olika skeden i
processen. I mindre kommuner blir organisationen naturligt mindre och det är ofta en mindre
arbetsgrupp som genomföra arbetet med grönplanen. Vissa kommuner tar in konsulthjälp för att ta
fram grönplanen och då är det särskilt viktigt att
fundera på förankring och kunskapsspridning i
processen.
Tid och personal samt övriga resurser

Beroende på kommunens eller regionens storlek
och resurser blir tidsplan, personella och ekonomiska resurser varierande. Små kommuner tar
ibland in konsulthjälp för att samordna arbetet
eller bidra med expertkunskaper medan större
kommuner ofta har specialkompetens för arbetet.
Den normala tidsåtgången för att ta fram en
grönplan är 2-4 år där det ofta tar ett år för
kunskapsinsamling och analys i början samt ett
år för beslutsprocessen med samråd, remiss och
revidering innan beslut på olika nivåer i slutet av
processen. Ofta har en nämnd uppdraget och tar
beslut som går vidare till kommunstyrelsen innan
det når kommunfullmäktige. Denna process tar
ofta ett halvår.
För att kunna kartlägga värden som inte finns
dokumenterade samt att göra analyser som är viktiga för att ta fram grönplanen behövs nästan alltid
medel för externa tjänster i form av konsulthjälp
eller projektanställningar. Här gäller det att hitta
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en ambitionsnivå som är förenlig med kommunens
resurser. Det finns också möjlighet att söka externa
medel från t ex LONA -bidrag eller Grönare städer
för att finansiera delar av arbetet.
Framtagandet av en grönplan kräver inte bara planerarkunskap och expertkunskap inom olika ämnesområden utan under processen och genomförandet
är kommunikation och dialog viktiga. Redan på
tidigt stadium bör resursbehov för GIS, illustrationer
och samråd planeras. Exempel från Kristianstad som
projektanställde en illustratör under ett år för att
bidra till material för kommunikation och samråd
samt till den slutliga rapporten. Under hela processen deltog GIS ingenjören aktivt i arbetet med
grönplanen och var en mycket viktig resurs.
Arbetet med grönplanen

Det är viktigt att ha bra fart på arbetet genom
återkommande avstämningar med styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp samt externa aktörer.
En tydlig projektplan med tidsplan är viktigt för
att genomföra arbetet på ett effektivt sätt.

I projektplanen är det viktigt att fundera kring
eventuella hinder och problem som kan uppkomma under arbetets gång. Är tidsplanen rimlig
eller finns risk att den blir försenad på grund av
personalbyten eller förändrad politik vid val?
Finns tjänstepersoner som kan representera de
olika förvaltningarna som är berörda? Är uppdraget förankrat bland förvaltningscheferna? Finns
tillräckliga resurser för att uppnå uppdragets mål?
Avslutningsvis missar många grönplaner att
redovisa hur planen skall genomföras och följas
upp. Detta är egentligen den viktigaste delen i
hela planen och något som organisationen behöver fundera en hel del på. Det är också viktigt att
tänka på kommunikationen av grönplanen och
behov av illustrationer och pedagogisk layout för
att nå ut med materialet. Slutproduktens presentation i digital eller analog form behöver planeras
redan från början. Dessutom behöver samråd och
dialog planeras på ett tidigt stadium för att bli
integrerad i arbetet.

Den externa och interna dialogen är viktig och
bör planeras i början av projektet. Många aktörer
har kunskap och intresse av att medverka i arbetet
och det är viktigt att också informera allmänheten
om arbetet och involvera de som är intresserade
av resultatet. Det ger ökad förståelse för varandras
roller och ansvar vilket skapar förutsättningar för
ett bra resultat. Allmänheten och olika organisationer har också mycket kunskap som är viktigt att
ta till vara, bland annat om rekreativa värden och
biologisk mångfald.
Geografiska informationssystem med kartor är en
viktig del av grönplaneringen och bör integreras i arbetet redan från början. Det är viktigt att
avsätta personella resurser för GIS som har möjlighet att följa projektet och uppdatera kartmaterial
efterhand.
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Figur 3.2.2. En viktig del av grönplaneringen är att
argumentera för de gröna värdena och vad dessa
betyder för oss alla. Luleå kommun har en ny grönplan från 2020 som ger bra argument till varför en
grönplan behövs.
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Figur 3.2.3. Möjlig organisation i arbetet med grönplanen. Den politiska styrgruppen och ansvariga
förvaltningschefer kan med fördel väljas i en redan befintlig organisation för samhällsplanering. Med två
projektledare blir organisationen mer resilient och det finns möjlighet att ha olika kompetens på de båda
tjänsterna. Referensgruppen ger möjlighet att stämma av och förankra förslag i en bredare konstellation
inom organisationen. De fyra arbetsgrupperna arbetar mer konkret med kunskapsunderlag, analyser och
förslag för respektive tema. Många medelstora och stora kommuner har redan arbetsgrupper för t.ex.
naturvård, friluftsliv och kulturmiljö som kan användas. Lämpligen är grupperna inte större än 3-5 personer
för att bli effektiva. I små kommuner är det möjligt att man väljer färre eller endast en arbetsgrupp.

Figur 3.2.4. I grönstrategin för Göteborgs stad 2014 presenteras hur de många strategiska dokumenten
hänger samman i planeringen. Grönstrategin togs fram parallellt med strategi för utbyggnadsplanering
och trafikstrategi för att samordna de tre strukturerna i den översiktliga planeringen.
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Mål och strategier

Vid framtagande av mål för den övergripande
grönplaneringen är det viktigt att hitta mål som
samverkar med övriga strategiska mål i kommunen eller länet. Det är också viktigt att se över
hur internationella, nationella och regionala mål
samverkar med grönplaneringen.
Agenda 2030 är en internationell agenda som
tagits fram inom FN för förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av alla länder till modern och
hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av
det globala systemet. I agendan ingår 17 mål och
169 delmål som skall vara stöd i arbetet.
Miljömålssystemet består av ett generationsmål,
16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål
inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga
ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar
och klimat. Sveriges miljömål är det nationella
genomförandet av den ekologiska dimensionen av
de globala hållbarhetsmålen. I varje region finns
Regionala mål där nationella mål har brutits ner
till regional nivå och kompletteras med mål för
speciella förutsättningar i den aktuella regionen.
Lokala mål och strategier kan vara ett stöd i
arbetet och ibland finns redan bra övergripande
mål i kommunen eller regionen som kan användas i arbetet med grönplanering. I annat fall kan
det vara praktiskt att relatera till internationella,
nationella eller regionala mål.
Strategier

Strategierna skall precisera hur målen skall nås
och vara en länk mellan målen och de riktlinjer
och åtgärder som föreslås. Det finns många olika
benämningar på detta begrepp som ställningstaganden, delmål etc. Antalet strategier är upp till
situationen och organisationens behov.
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Övergripande strategier som det kan vara anledning att relatera till är Skadelindringshierarkin och
balanseringsprincipen. Skadelindringshierarkin är
relaterad till försiktighetsprincipen och innebär
att i första hand undvika skada på ekosystemen, i
andra hand minimera, i tredje hand utjämna och i
sista hand kompensera. Målet är balanseringsprincipen som säger att kvaliteten på ekosystemtjänsterna skall vara lika efter en förändring, det vill
säga balanserad. Som medel för arbetet pratar man
ibland om naturbaserade lösningar där ekosystemens mångfunktionalitet ofta tillför många andra
kvaliteter än de som i huvudsak efterfrågas. Om
kommunen bygger en dagvattendamm för vattenrening kommer på köpet biologisk mångfald,
upplevelser för friluftslivet, klimatanpassning och
andra ekosystemtjänster.

Kartläggning och analys

En viktig del av grönplaneringen är att kartlägga
grön- och blåstrukturen samt göra analyser för
att bättre förstå dess kvaliteter och brister. Många
kommuner har utgått från ekosystemtjänsterna i
detta arbete för att få bredd och struktur på analyserna. Geografiska informationssystem är mycket
viktiga i arbetet med grönplanering. Det gäller
framför allt datahantering, kvalitets- och bristanalyser samt visualisering av resultatet.
Vegetation och markanvändning

Det viktigaste underlaget för grönplanering är
kunskap om markanvändning, vattenområden och
vegetation. Kommunerna och lantmäteriet har bra
underlag för markanvändning i form av kommunkartor och topografiska kartan medan vegetationen kan var lite svårare att kartlägga. Länsstyrelsen
tillhandahåller nationella marktäckedata med
upplösningen 10 meter som ger information om
många olika habitat. Detta dataunderlag bygger
främst på satellitbilder.
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Analyser

Exempel Kristianstad

Utifrån vegetationskartan kan bland annat ekologiska spridningssamband och förutsättningar för
friluftslivet analyseras.

I Kristianstads kommun önskades en upplösning
för vegetationskartan på 2 meter i och kring
tätorterna för att få ett bra planeringsunderlag
för kommunens grönplan. Detta material beställdes från Metria med tillhörande scanning av
vegetationens höjd. För att kunna urskilja olika
arter av lövträd samt olika typer av gräsmarker
projektanställdes en GIS -erfaren nyexaminerad
landskapsvetare för att bistå med flygbildstolkning.
För kommunen tog det cirka sex månader att få
en högupplöst karta över alla vegetationstyper som
kommunen sedan gjorde spridningsekologiska
analyser utifrån.

Tillägg

Det som kan bli svårt att få fram ur marktäckedatan är olika typer av ädellövskog och olika typer
av öppna gräsmarker. För dessa naturtyper krävs
extra insatser i form av flygbildtolkning. Normalt
används IR-flygbilder och färgortofoto för att
analysera vegetationstyperna kombinerat med
fältbesök för kalibrering av tolkningen. Arbetet
är ganska tidskrävande och för en normalstor
kommun kan ett halvårs heltidsarbete behövas för
flygbildstolkningen och digitaliseringen. Goda
exempel på detta finns i Stockholmsområdets
kommuner och i Kristianstads kommun.

Länk till rapport om framtagandet av Kristianstads kommuns
vegetationskarta >>

Figur 3.2.5. Jönköpings kommun har en grönstrukturplan från 2019 som bland annat ger bra beskrivning
av de olika grönområdenas storlek och kultiveringsgrad.
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Träden i staden är mycket viktiga för ekosystemtjänsterna och för att få ett bättre underlag
om vilka träd som växte var gjorde Kristianstads
kommun en särskild trädinventering av alla träd
på allmän platsmark i centrala staden. Här togs
med både data av betydelse för planering och
förvaltning. Inventeringen skedde med projektanställd arborist som hade iPad mini med specialutvecklad applikation för att enkelt föra in data
kopplat till geografisk position samt ta bilder på
träden.
Länk till rapport om kartläggning av träd i staden Kristianstad >>

Rekreativa värden

Många kommuner har både parkplaner och
friluftslivsplaner som beskriver de rekreativa
värdena i kommunen. Saknas dessa underlag
finns det anledning att göra en kartläggning
av de rekreativa värdena. Lämpligen kartläggs
både grönområden i tätorterna, tätortsnära natur
och områden av betydelse för friluftslivet utanför tätorterna. Naturvårdsverket har tagit fram
vägledning för kartläggning av friluftslivet som
kan vara ett stöd. Kommunerna har själva en del
information om förutsättningarna för rekreation
genom att använda marktäckedata, topografiska
kartan, kommunala skötselplaner för parkmark,

Figur 3.2.6. Grönstrategin för Göteborg presenterar arbetet med 20 sociotopvärden som har varit
utgångspunkt för grönstrukturens sociala värden. Exempelvis 15-minuterscirkeln motsvarar gångavstånd
från bostad till stadsdelspark, och sociotopvärdena inom cirkeln vad man bör finna i en sådan park.
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fastighetsregister och uppgifter om funktioner som
skolgård, kyrkogård, golf bana etc. Länsstyrelserna
och regionerna har också en del uppgifter om
leder, motionsspår och cykelvägar som kan
användas.
Analyser

Utifrån de befintliga kartunderlagen går det att
göra en översiktlig kartering av förutsättningarna
för rekreation i och kring tätorterna. Till exempel kan avståndsanalyser göras för hur stor del av
befolkningen som har ett grönområde inom ett
visst avstånd (tillgänglighet) samt var det saknas
grönområde inom ett visst avstånd (bristanalys).
Det går också att på motsvarande sätt analysera
hur många som bor inom ett visst avstånd till ett
grönområde (slitage). Andra intressanta analyser är
friyta och grönyta på förskolor och skolor, avstånd
till grönområden kring förskolor och skolor, tillgång till grönytor kring arbetsplatser och tillgång
till strövområden.

antalet fordon som passerar. Moderna varianter är
försedda med sändare och kan läsas av på distans.
Exempel Kristianstad

För att få mer information om grönområdenas
betydelse för rekreation gjorde Kristianstads
kommun en sociotopinventering där grönytorna
delades upp i kvalitativt och extensivt utnyttjade
ytor. Dessa grönområden beskrivs utifrån upplevelsekvaliteter samt alla de funktioner som finns,
t ex bollplan, bänkar, soptunnor, informationsskyltar etc. Denna inventering genomfördes med
applikationer i Ipad mini med förvalslistor vilket
gjorde det enkelt att inventera i fält. Kartskiktet
i botten var en sammanställning av basnivån för
rekreation.
Länk, rapport om sociotopkarteringen i Kristianstads kommun >>

https://www.kristianstad.se/contentassets/9704e052009f452b863a54ad689531ad/sociotopinventering-i-kristianstad-kommun-sommaren-2015_
pb7.pdf

Tillägg

När det gäller rekreativa kvaliteter är metodiken
kring sociotopkartering värdefull och här finns
goda exempel i kommuner i Stockholmsområdet,
Uppsala, Göteborg och Kristianstad. De åtta
upplevelsekvaliteterna som Patrik Grahn vid SLU
Alnarp tagit fram för parkmark kan också användas utanför tätorterna och bland annat Uppsala
har tagit fram ytterligare tre kvaliteter för friluftslivsområden. Det finns också möjlighet att
mäta antalet besökare i olika områden med olika
former av mätutrustning samt göra intervjuer och
enkäter för att få bättre kunskap om hur invånarna använder olika områden för rekreation och
friluftsliv. Vid mätning av besökande inköps eller
hyrs mätare som sätts upp vid strategiska platser där många passerar. Det är ofta en infraröd
stråle som har en sändare och en mottagare. Det
finns också slangar som kan läggas ut för att mäta

Ytterligare kartläggning gjordes översiktligt av
alla markerade strövstigar, parkeringsplatser med
antal bilar som får plats. Ytterligare en möjlighet hade varit att vandra/cykla på leder för att
exakt markera sträckningen med geografisk
positionering.
Länk till rapport om friluftslivet i Kristianstads kommun >>

Enkäter om nyttjande och värdering är ett bra
underlag i början av arbetet med grönplanen.
Kristianstad kommunen tog hjälp av ett konsultbolag för formulering av frågor och utskick samt
sammanställning av materialet. Frågor gällde
bland annat hur ofta invånarna var ute och vart
de begav sig samt vad de gjorde under vistelser i
grönområden.
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Länk till rapport om medborgarenkät i Kristianstads kommun >>

Analyser

Det gjordes även en rapport om folkhälsofrågorna
i Kristianstads kommun och vilken roll grönstrukturen har för folkhälsan.

Utifrån vegetationskartan och artportalens data
finns det möjlighet att analysera möjliga spridningssamband i landskapet för olika artgrupper
och mellan olika naturtyper. Det finns flera
mjukvaror som möjliggör spridningsekologiska
analyser. (Exempel: Handlingsplaner för Grön
infrastruktur i länen och Strategier för en grön
struktur i Skåne).

Länk till rapport om folkhälsofrågor i Kristianstads kommun >>
Ekosystem och biologisk mångfald

Många kommuner och nästan alla län har redan
en naturvårdsplan eller naturvårdsprogram
som är ett viktigt underlag i den fysiska planeringen. Dessa underlag värderar kärnområdena
för naturvård men har ofta ett bredare synsätt
än enbart biologiska värden och tar även upp
landskapsbildsvärden, geologiska värden och
värden för det gröna kulturarvet. I arbetet med
grön infrastruktur har länsstyrelserna tagit fram
kunskapsunderlag om de landskapsekologiska
samband som finns i området och som kompletterar naturvårdprogrammen/planerna när det gäller
kärnområden för biologisk mångfald. Fastställda
Natura 2000-områden med skötselplaner är också
viktiga underlag tillsammans med förordnanden i
form av naturreservat, biotopskyddsområden och
naturvårdsavtal.

Tillägg

Mer avancerade landskapsekologiska analyser
kräver konsulthjälp och det finns många exempel
från hela landet.
Exempel Kristianstads kommun

Kommunen anlitade konsulthjälp för att utifrån
vegetationskartan och artdata analysera viktiga
ekologiska spridningssamband i kommunen.
Fokus lades på de lokalt mest intressanta sambanden som sandiga gräsmarker, ädellövskog, mosaiklandskap och vattendrag och strandängar.
Rapport om landskapsekologiska samband i Kristianstads
kommun >>

Den nationella artportalen är ett viktigt underlag
för att få en bättre bild av den biologiska mångfalden i området. Särskilt förekomst av rödlistade
arter kan ge värdefull information för grönplanen.
Det finns möjlighet att föra över data till kommunen eller regionen för att kunna göra analyser
i GIS.

Som många andra kommuner i Sverige hade
naturvårdsprogrammet i Kristianstads kommun
inte tagit med grönytorna i staden och för att
komplettera materialet gjordes en naturvärdesbedömning av stadens grönytor. Det är i och kring
staden som de största förändringarna i markanvändning i framtiden kan väntas.

I många kommuner har naturvårdsprogrammen
främst tagit med naturområden utanför tätorterna och det finns då anledning att se över vilka
biologiska värden som finns i tätorterna och
komplettera materialet. Det är i tätorterna och
deras närområde som de största förändringarna i
markanvändning kommer att ske framöver.

Rapport om naturvården i staden Kristianstad >>
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Landskapsvärden och grönt kulturarv

Förutom rekreativa värden finns en rad andra
kulturella ekosystemtjänster som är värdefulla men
svåra att kartera och analysera. Viktiga underlag
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kan vara regionala kulturmiljöprogram och
landsbygdsprogram. Det kan också finnas beskrivningar och analyser av landskapsestetiska värden
kopplat till vindkraftsetableringar.
Analyser

Trafikverkets metod för Integrerade
Landskapskaraktärssanalyser kan vara ett stöd för
analyser av landskapets värden. Topografiska kartan är ett bra utgångsmaterial för att göra analyser
av landskapsvärden.
Landskapskaraktärsanalyser är en etablerad metodik för att bedöma landskapsvärden och dess känslighet för förändringar. När det gäller det gröna
kulturarvet finns erfarenheter från England att
arbeta med historiska landskapskaraktärsanalyser
och tidsdjupsanalyser för att bättre förstå hur det
historiska landskapet åskådliggörs. Länsstyrelsernas
landsbygdsprogram kan vara ett underlag för att
bedöma landskapsvärden. Beskrivning och data
för landskapsvärden är oftast svårast att ta fram
och kräver särskild kompetens.
Exempel

Kristianstads kommun gjorde en analys av landskapskaraktärer som underlag för bedömning av
bygglov och förändrad markanvändning. Analysen
är en fördjupning av landsbygdsprogrammet
som länsstyrelsen tagit fram och har även stöd i
strategin för vindkraftsetablering. Analysen utgår
från Trafikverkets metod Integrerad landskapsanalys som utifrån en landskapskaraktärsanalys
studerar hinder och potential för utveckling av
landskapsvärdena.
Rapport landskapskaraktärsanalysen i Kristianstads kommun >>
Tillägg

Andra typer av analyser som kan ge underlag för
landskapsvärden kan vara att studera landskapets

tidsdjup, det vill säga lång kontinuitet som dagens
landskap har eller någon form av historisk landskapsanalys. Det finns också möjlighet att fördjupa
kunskapen om geologiska och landskapsmorfologiska värden, områden av betydelse för forskningen samt andra områden som är viktiga för
naturpedagogik.
Exempel från Kristianstads kommun

Kristianstads kommun beställde också en analys av
det historiska tidsdjupet och av det gröna kulturarvet i kommunen. Båda dessa analyser gjordes
av regionmuseet. Det historiska tidsdjupet utgår
från historiska kartor och när landskapet fick sin
nuvarande karaktär. Det gröna kulturarvet bygger
på områden där natur- och kulturmiljövärden
samverkar och utgår från kommunala och regionala naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram.
Rapport om det historiska tidsdjupet i Kristianstads kommun >>
Rapport om det gröna kulturarvet i Kristianstads kommun >>
Reglerande ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna får allt större uppmärksamhet
i den fysiska planeringen. Boverket har tagit fram
en vägledning för arbetet med ekosystemtjänster
i den byggda miljön som är ett viktigt stöd i detta
arbete. Utöver de tidigare nämnda ekosystemtjänsterna är det viktigt att lyfta fram de reglerande ekosystemtjänsterna, som pollinering, kolbindning, erosionsskydd, vattenrening med mera.
Dessa tjänster är viktiga och det behöver utvecklas
metoder för kartläggning och analys.
Boverket vägledning för ekosystemtjänster i den byggda
miljön >>
Tillägg

Flera kommuner har lagt ner lite extra arbete för
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att kartlägga de reglerande ekosystemtjänsterna.
Här är några exempel.
Upplands Väsby kommuns kartläggning av ekosystemtjänster >>
Vaggeryds grönstrukturplan >>

Luftrening

Vegetationen har en väldokumenterad förmåga att
binda skadliga partiklar till bladen och på så sätt
minska halten av partiklar i stadsluften. Effekten
beror på platsens förutsättningar och luftcirkulationen och kan vara svår att förutse. Ett enda blad
kan dock fånga upp så mycket som 10 000 partiklar och ett stort gammalt träd har därmed mycket
stor betydelse. Störst betydelse har vegetationen
kring punktutsläpp och vägar med hög föroreningsbelastning och det är dit kartläggning och
analys av ekosystemtjänster bör koncentreras.
Erosionsskydd

Figur 3.2.7. Luleå kommun har byggt upp sin grönplan utifrån ekosystemtjänsterna och ger bra kartor
som illustrerar olika kvaliteter och ekosystemtjänster i kommunen.

Reglering av lokalklimat

Genom mätning av temperatur och luftfuktighet i olika miljöer framgår det hur mycket dessa
parametrar varierar även i den lilla skalan. Blandad
lövad vegetation kan sänka temperaturen 6-9
grader i park- och gatumiljö och 2 grader i hårdgjorda urbana miljöer. Gröna tak kan begränsa
temperaturen på taken till max 50 grader där
det annars kan bli upp mot 80 grader med mörk
plåt eller asfaltpapp. Tätheten på kronskiktet kan
analyseras utifrån vegetationskartan. Särskilt fokus
bör läggas på äldreboende och förskolor där grupper med störst känslighet vistas. SMHI har tagit
fram kartor för värmeöar i tätorter som kan vara
stöd i planeringen.
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Träd, buskar och gräs binder, stabiliserar och
dränerar mark och minskar risken för erosion vid
kraftiga regn och höga vattenflöden. Alternativa
metoder med spontning eller murar blir ofta dyrt
och kan i vissa fall förvärra erosionspåverkan.
Vissa jordar är mer känsliga för erosion och med
hjälp av jordartskartan och kunskap om erosionsutsatta platser längs stränder och vattendrag kan en
kartläggning och analys ske.
Fördröjning av dagvatten

Olika vegetation bidrar med varierad grad av
fördröjning och minskning av dagvattenflödet
på mark. Från hårdgjorda tak och asfaltsytor via
genomsläppliga grusytor och gräsmattor till ängsmark och tät skogsmark kan det vara en skillnad
med mer än 100 gånger på fördröjningen. Olika
jordarter har olika möjlighet för infiltration.
Utifrån markanvändningskartan, jordartskartan
och vegetationskartan går det att göra en analys på
fördröjningen i ytskiktet. Särskilda åtgärder för att
fördröja kan sedan vara svackdiken, regnbäddar,
regnträdgårdar, dagvattendrammar och våtmarker.
Reglering av buller

Grönytor i stadsmiljö har en god förmåga
att minska ljudnivån från omgivningsbuller.
Växtbeklädda markytor, tak och väggar gör att
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ljudet inte studsar på samma sätt som på släta ytor.
Naturljud kan också påverka upplevelsen av buller.
Med hjälp av vegetationskartan och bullersimuleringar av befintlig bullersituation går det att
kartlägga och analysera bullerdämpning av vegetationen i aktuella områden. Tänk på att vintertid
minskar dämpningen betydligt.

översikt av situationen för grönstrukturen. Här
är det önskvärt att beskriva de stora dragen för
geologi, geomorfologi, hydrologi, kulturhistoria,
vegetationstyper, förutsättningar för rekreation
och de landskapsvärden som vill lyftas fram. En
del kommuner har utgått från ekosystemtjänsterna
för att förklara den övergripande bilden.

Vattenrening

Föroreningar i vatten kan minskas genom att tas
upp av växter eller samlas i sedimentet på botten av vattensamlingar. Reningseffekten i olika
typer av biofilter kan vara så mycket som 99 % för
tungmetaller och 20-80 % för kväve och fosfor.
Genom att kartlägga och analysera dagvattnets
avrinning i området kan bristanalyser göras för var
biologisk rening gör störst nytta.
Försörjande ekosystemtjänster

Ofta brukar de försörjande ekosystemtjänsterna
inte räknas in i grönplaneringen utan hanteras i
andra planeringsunderlag. Den markanvändning
som oftast inkluderas är skogsbruket där många
kommuner har inflytande genom skogsinnehav.
Exempel Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun har gjort en kartläggning av försörjande
ekosystemtjänster >>
Tillägg

Det finns möjlighet att göra utredningar av
kommunens försörjande ekosystemtjänster i
ekonomiska och ekologiska termer. Bland annat
är det intressant att studera kommunens ekologiska fotavtryck i världen utifrån konsumtion och
produktion.
Sammanfattande beskrivning
Utifrån de olika kartläggningar och analyser
som kommunen valt att genomföra behövs en
sammanfattning av allt material som ger en bra

Figur 3.2.8. Västerås kommun har tagit fram en
grönstrukturplan som på ett pedagogiskt sätt
beskriver grönstrukturen och dess kvaliteter med
utvecklingsstrategier. Bland annat tar planen upp
skolornas behov av grönområden på ett pedagogiskt sätt.

Planeringsunderlag för grönstrukturen

Ofta är det viktigaste syftet med grönplaneringen att skapa underlag för den översiktliga
planeringen. Då är det bra att grönplanen tillhandahåller stöd för fysisk planering med hänsynsområden och utvecklingsområden för grön- och
blåstrukturen. Viktiga grönområden blir då en
sammanvägning av rekreativa och ekologiska
värden med hänsyn till reglerande och kulturella
ekosystemtjänster. Detta kan ske i olika skalor och
ofta är det praktiskt att först ta fram en övergripande strategisk bild som bland annat gjorts i
Stockholmsområdet och Göteborg.
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Kärnområden

Kärnområden utgör de viktigaste områden för
grönstrukturens kvaliteter och består ofta av en
sammanvägning av rekreativa och ekologiska värden med stöd av kulturhistoria och landskapsvärden. Avgränsningen blir oftast i gränsen för de
funktionella naturtyper som omfattas av kärnområdet. En minsta storlek på området bör övervägas.

markera och beskriva både när det gäller rekreativa, ekologiska och kulturhistoriska samband. För
rekreativa samband krävs ofta en fysisk koppling
medan de ekologiska sambanden kan fungera i en
matrix med många mindre kärnområden, så kallade ”stepping stones” där relativt lättspridda arter
kan röra sig mellan objekten. För kulturhistoriska
samband kopplat till den gröna- och blå miljön är
det oftast mer övergripande strukturer men ibland
tydliga fysiska samband som alléer, ägogränser,
gamla vägar och vattendrag.
Utvecklingssamband

Figur 3.2.9. Precis som i Stockholm och många
andra Svenska kommuner presenterar Göteborg
gröna kilar som sträcker sig mellan stadens centrala delar och kringliggande landskap med grannkommuner. I Skåne med utpräglade öppna odlingslandskap finns en annan struktur som är flerkärning
och inte uppvisar de typiska kilarna.

Utvecklingssamband är samband som idag är
svaga eller brutna men som bör utvecklas för
att få en sammanhängande grönstruktur. Det är
viktigt att prioritera och välja de viktigaste sambanden då resurserna för att skapa nya samband
är begränsade. Oftast finns möjlighet att reparera sambanden då det sker exploateringar eller
genom att åtgärder för särskilt påtagliga barriärer i
grönstrukturen.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområden är områden som har potential eller ligger mycket strategiskt i grönstrukturen
för att det skall vara motiverat att utveckla kvaliteterna. Det kan gälla tätortsnära områden där det
saknas grönstruktur och behovet av komplettering
är stort. Särskilda områden för kompensation
har en del kommuner lagt in om det är brist på
utrymmen att kompensera inom tätorter eller att
det finns generella brister som behöver kompletteras som vattenrening, biologisk mångfald eller
rekreation och som kräver större områden.
Samband

Samband mellan olika kärnområden är viktiga att
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Figur 3.2.10. I Region Skånes strategier för en grön
struktur i Skåne presenteras en regional planeringskarta för att samordna kommunernas grönplanering på regional nivå. Här framträder den
regionala flerkärnigheten som är typisk för Skåne
och skiljer sig från övriga landet men återfinns i
centraleuropa och på de Brittiska öarna.
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Värdetrakter

Exempel från Lunds kommun

Bufferzooner eller värdetrakter är ett sätt att
beskriva viktiga samband i landskapet och fungerar bättre då sambanden är många, olika till
sin typ och inte följer tydliga stråk i landskapet. I arbetet med grön infrastruktur redovisas
värdetrakter för olika naturtyper som ger en
bild av områden med många kärnområden och
många olika spridningssamband mellan dessa
kärnområden.

Lunds kommun hade under många år i början
av 2000-talet ett system där ett treårigt budgetdokument med alla investeringar och projekt
inom grönstruktur och naturvård presenterades och beslutades varje år av de både nämnderna, Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd. På
detta sätt blev genomförandet av grönstruktur
och naturvårdsprogrammet mycket tydligt.
Kommunen hade också tillfört särskilda medel
för att genomföra programmet. Det rörde sig om
allt från stora parkanläggningar vid exploateringar till små inventeringsprojekt. Systemet har
upphört och det finns inte längre någon information att ta del av på kommunens hemsida.

Handlingsplan

Handlingsplanen för genomförandet av grönplaneringen innehåller särskilda åtgärder som kräver
särskild budget och projektform. Det är också värdefullt att ha någon form av nyckeltal för att följa
upp hur åtgärderna genomförs och vilka resultaten
blir.
Riktlinjer för beslut

För den fysiska planeringen är det stödjande att
få riktlinjer för hur planeringen skall ta hänsyn
till grön- och blåstrukturen. Vilka kvaliteter skall
bevaras och vilka skall skapas? Hur långt är rimligt mellan bostad/skola och grönyta och hur stor
friyta bör en skola eller förskola ha? Vilka trädarter skall prioriteras vid nyplantering? Hur skall
ängsytor skötas i parkskötseln? etc.

Exempel från Helsingborgs kommun

Kommunen tog fram ett särskilt handlingsprogram för genomförande av grönstrukturprogrammet, avsatte en stor summa pengar och en
tjänst för genomförandet och följer sedan upp
alla åtgärder på kommunens hemsida:
Länk till information om Helsingborgs kommuns handlingsplan
till grönstrukturprogrammet >>

Åtgärder (ansvar & budget)

För lite större åtgärder som inte ryms inom den
löpande verksamheten krävs en särskild budget och projektorganisation med tydligt ansvar.
Dessa bör sammanfattas och prioriteras i handlingsplanen. I vissa kommuner avsätts särskilda
medel för genomförandet av åtgärderna under en
längre tid medan andra tar ställning i de årliga
budgetöverläggningarna.
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3.3 DIALOG
Grönplanering handlar till mycket stor del om
dialog, både internt i den kommunala eller regionala organisationen men också externt med andra
aktörer och allmänheten. En van projektledare har
ofta erfarenhet av intern dialog men då det gäller
extern dialog kan det finnas anledning av att anlita
hjälp, särskilt för att nå ut till allmänheten.

Intern dialog

Det första projektet bör fråga sig är vilka i organisationen kan eller bör bli berörda av arbetet med
grönplanen? Hur organiseras en bra dialog med
alla som skapar förankring och förståelse för arbetet och dess syfte? Behöver särskilda resurser läggas
på dialogen i form av pedagogiska hjälpmedel och
nya mötesformer? Särskilt i dialogen med de politiskt förtroendevalda är det viktigt att hitta former
som fungerar för alla utifrån de olika rollerna som
tjänstepersoner och förtroendevalda har. Formerna
för intern dialog varierar mycket mellan små och
stora kommuner och beroende på hur man valt
att organisera sig. Tänk noga igenom vilka former
som fungerar bäst för er, se figur 3.3.1.

Extern dialog

Om grönplanen genomförs inom Översiktsplanen
enligt Plan och bygglagen måste den samrådsprocess som regleras där användas. Oftast är grönplanerna dock självständiga dokument som utgör
underlag för översiktsplanerna och kommunerna
är därmed fria att använda de former av samråd
som man önskar. Det är dock viktigt att grönplaneringen ger utrymme för ett tidigt samråd där
invånarnas kunskap och engagemang tas till vara.
En genomtänkt plan för samrådet redan i projektplanen underlättar arbetet. Goda exempel på hur
samråd kan genomföras finns på Sveriges kommuner och regioners och Boverkets hemsidor.
Länk till SKR:s information om dialog och samrådsprocesser >>
Länk till Boverkets information om dialog och samrådsprocesser >>
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Boverket delar in dialogen kring
fysisk planering i fem steg:
Förberedelser

En bra genomförd dialog behöver förberedas väl.
Det är viktigt att fundera på vad organisationen
vill uppnå med dialogen, hur mycket tid och
resurser som behövs, när i tiden dialogen skall
genomföras, vem i organisationen som behöver
vara med, hur mycket medborgarna skall involveras och i vilka delar samt hur resultatet skall tas
omhand och dokumenteras. Det är också viktigt
att analysera målgruppen och använda metoder
och redskap för dialogen efter målgruppens behov.
Planera in dialogen innan för mycket i planeringen är låst och det inte går att påverka.

Information

Det är svårt att nå ut med information om dialogmöten till medborgarna. Fokusera på de målgrupper som ni vill prioritera och försök nå dessa via
de kanaler som de bevakar. Var ute i god tid för
att alla skall kunna planera in tillfället men inte
för långt innan så att mötet glöms bort. Informera
om vad resultatet av dialogen skall användas till
och hur lång tid arbetet kommer att pågå. Det
är viktigt att inte ge för höga förväntningar på
resultatet som inte kan införlivas. Utgå gärna
från konkreta frågor som medborgarna känner sig
berörda av i inbjudan.
Dialog

Ha ett ärligt uppsåt med dialogen annars kan
förtroendet urholkas och det blir svårare att locka

Figur 3.3.1: Arnsteins delaktighetstrappa visar på de olika nivåerna i medborgarmedverkan och ger en
tydlig bild av ambitionsnivån på samrådet och vilka målgrupper som är i fokus. Boverkets hemsida.
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medborgare till framtida dialogmöten. Välj en
kommunikatör och processledare som kan förhålla
sig neutral till de synpunkter som kommer upp i
diskussionen. Välj en möteslokal i närområdet som
är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och som är ideologiskt och religiöst neutral.
Generellt är det mycket lättare att söka upp medborgarna på deras hemmaplan än att få dem att
komma till kommun- eller regionhuset. Ha gärna
samma typ av möte vid flera tillfällen, eftersom
människor har olika arbetstider. Det kommer alltid upp synpunkter på andra delar av kommunens
verksamhet vid dialogmöten. Skicka vidare synpunkter som inte har med den fysiska planeringen
att göra till den förvaltning inom kommunen som
ska hantera frågan. Ha beredskap för att hantera
eventuella konflikter under mötena.
Återkoppling

Bjud gärna in media till dialogmöten så att många
får veta att det ägt rum och vad de huvudsakliga frågorna som diskuterades var. Sammanställ
synpunkter som kommit in och redogör för dessa i
någon form av samrådshandling som finns tillgänglig via organisationens hemsida eller liknande. Det finns också möjlighet att ha möten som
sammanfattar vilka synpunkter som kommit in
under dialogmöten.
Bekräftelse

Det färdiga förslaget till grönplan blir en bekräftelse på hur organisationen har tagit hänsyn till
de synpunkter som kommit in i dialogen. I en
formell planprocess enligt plan- och bygglagen
sker en utställning och granskning av det färdiga
förslaget där samrådsprocessen också skall framgå
samt hur synpunkter har hanterats. Det finns då
möjlighet att göra invändningar om missförstånd
har uppkommit eller att viktiga frågor inte har
uppmärksammats. Detta finns sedan som underlag
inför det antagande som sker i organisationen.
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Figur 3.3.2: Vaggeryds kommun är en mindre
kommun som jobbat mycket ambitiöst med
grönplanering i sin grönstrukturplan som
antogs 2019 efter två års arbete. Planen kunde
genomföras med stöd av LONA bidrag från
länsstyrelsen och är pedagogiskt presenterad
på ett lättillgängligt sätt. Förankringsarbetet
med kommunledningen var mycket intensivt med
avstämningar i kommunstyrelsen varannan månad
under två års tid. Foto drönarbild: Albin Hübsch.
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Exempel från Kristianstads kommun

Kristianstad ordnade en kick-off tillsammans med
alla intresserade i den kommunala organisationen
för att få en bra start på projektet och fånga upp
de förväntningar som fanns på innehåll, avgränsningar och slutprodukt.
Kristianstad ordnade också två seminarier med
bred inbjudan i länet under projektets gång då de
kartläggningar och analyser som var färdiga presenterades. På detta sätt spreds erfarenheterna från
arbetet och projektet fick bra återkoppling från
kollegor i andra kommuner i Skåne och Blekinge.
Förslaget till grönstrategi och grönplan skickades
ut på bred remiss för att få in så många synpunkter
som möjligt för att inarbeta i det slutliga förslaget.
Bland remissinstanserna fanns alla kommunala
förvaltningar och bolag, föreningar kopplade till
grönstrukturfrågor, myndigheter och byalag.
Förslaget ställdes även ut på biblioteken och på
kommunhuset och flera samrådsmöte ordnades
med föreningslivet.
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Foto: Per Blomberg, 2019. Illustration: Caroline Axelblom.

4.1 GENOMFÖRANDE
Det är viktigt att grönplanen tar upp hur den
ska verkställas och att organisationen avsätter
resurser och organisation för att arbetet ska bli
framgångsrikt.

Många kommuner tar fram ambitiösa grönplaner
och följer sedan inte upp genomförandet utan
överlåter till en enskild nämnd eller förvaltning att
driva arbetet. Eftersom grönplanering är en kommunomfattande verksamhet krävs det samverkan
mellan nämnder och förvaltningar för att bli framgångsrik. Särskilt viktiga redskap i genomförandet
av grönplanen är implementering i översiktsplaner
och detaljplaner, exploateringsavtal och markanvisningar, via projektering och fram till skötsel och förvaltning. Det är ofta i arbetet mellan
detaljplan och förvaltning som genomförandet är
som svårast och som flest kompromisser sker.

Antagande

Med ett fullmäktigebeslut får grönplanen en
högre status och blir svårare att inte ta hänsyn till i
samhällsbyggnadsprocessen. Detta möjliggör också
att få en likvärdig status som bebyggelsestruktur
och trafikinfrastruktur vilket gör att också blir
lättare att riktlinjer och rekommendationer följs.
Samtidigt blir slutdokumentet en tydligare kompromiss om alla förvaltningar och nämnder skall
vara överens där en enskild nämnd skulle kunna
vara mer ambitiös i sina ställningstaganden som
den själv har ansvar för.

Samhällsbyggnadsprocessen

En framgångsrik grönplanering kräver att vara
en integrerad del i den övriga samhällsbyggnadsprocessen. Grönfrågorna behöver behandlas på ett tidigt stadium i planeringen och ges
den uppmärksamhet som krävs för bra avvägningar mellan exploatering för bebyggelse och
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trafikinfrastruktur. I detta arbete är det också
viktigt att återkoppla och förankra den beslutade
grönplanen i organisationen så att den är kända
av alla berörda parter, både tjänstepersoner, politiker och exploatörer. Om grönstrukturfrågor
kommer in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen
är det lättare att använda skadelindringshierarkin
och möjliggöra kompensationsåtgärder.

Översiktsplanen

Grönplanen skall inarbetas i översiktsplanen och
avvägningar göras mellan grönstruktur, bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur. Det är
viktigt att grönplanen fungerar som underlag för
den översiktliga planeringen och kan ge det stöd
för avvägningar som görs i översiktsplanen. Det
finns kommuner som tagit fram översiktsplaner med en mycket grön prägel, t.ex. Upplands
Väsby och Vilhelmina kommun. Översiktsplanen
kan också vara en bra plats att föreslå en grönplan om kommunen saknar en sådan. Det finns
också möjlighet att komplettera med fler underlag och ställningstaganden i ämnesvisa strategier.
Det finns också en fördel att ta fram grönplanen
strax innan eller parallellt med översiktsplanen
eftersom det kan spara arbetstid och resurser
för inventeringar och analyser. Det finns dock
en fördel om grönplanen utgör ett tematiskt
underlag och står fristående genom ett separat
politiskt beslut genom att den då inte behöver
göra avvägningar mot andra intressen och blir
tydligare kring vilka värden som grönstrukturen
representerar.

Detaljplanen

Detaljplanen består av en plankarta med planbestämmelser och till planen skall det finnas en
planbeskrivning. Det är plankartan och planbestämmelserna som är juridiskt bindande, medan
planbeskrivningen med genomförandedel redovisar de överväganden som legat till grund för planens utformning. I detaljplanerna regleras utvecklingen av grönstrukturen i nybyggnadsområden
men det finns begränsningar i hur mycket grönstrukturen kan styras på kvartersmark. Allmän
platsmark spelar stor roll för hur grönstrukturen
utvecklas inom detaljplaner och gör det möjligt
för organisationen att utforma och sköta marken
på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att tänka på
hur planens syfte skrivs och där är det möjligt
att skriva in grönstrukturen. Om planområdet
omfattas av hushållningsbestämmelser eller av riksintressen enligt miljöbalken är dessa också grund
för att lyfta grönstrukturens värden. Betydande
miljöpåverkan är också en anledning för att göra
en strategisk miljöbedömning där grönstrukturens
värden kan belysas.

Markanvisning och
exploateringsavtal

Kommunen kan i sina markanvisningar för exploatering på kommunal mark eller exploateringsavtal på privat mark reglera hur grönstrukturen
skall utvecklas och finansieras. Formuleringar och
utformning av avtalen blir därför viktiga och ger
förutsättningar för den följande planläggningen
och genomförandet av grönplanen.
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Prövning, bygglov och
projektering

Vid etablering av nya grönytor på kvartersmark
och allmän platsmark kan utformningen ske på
olika sätt och det är viktigt att beakta att intentionerna i översiktsplanering och detaljplanering
genomförs även vid projektering och anläggning.
Det första steget är när ett förhandsbesked kommer in och projektets lämplighet skall bedömas
och där detta skall stämmas av med grönplanen.
Det andra steget är när bygglovsförfrågan kommer
in och då anpassningar kan bli aktuella. Det tredje
steget är när bygglov beviljats och byggnation
skall sätta igång då hänsyn behöver tas i projekteringen men också i byggfasen så att ingrepp, skada
och störning minimeras.

Skötsel och förvaltning

Grönytornas skötsel är avgörande för hur de rekreativa och ekologiska värdena bevaras och utvecklas. Det är viktigt att följa upp intentionerna i
grönplaneringen i den löpande förvaltningen och
att utforma skötselplaner och förvaltningsplaner efter grönplanens intentioner och riktlinjer.
Förvaltningsfasen är den längsta när det gäller
den byggda miljön och förutsättningarna förändras när vegetationen åldras och användningen av
området förändras. Planeringen av skötseln kräver
därför både periodiska revideringar och förnyelse
av grönytor samt löpande skötselåtgärder. Även på
privat mark kan rekommendationer i grönplanen
vara stöd i förvaltningen på frivillig väg.

Samråd

Även i genomförandet av grönplanen är det
viktigt att ha ett löpande samråd med berörda
och intresserade parter. Det gäller både kollegor i
organisationen som berörda grannar och allmänheten. Också i den löpande skötseln är det värdefullt att ha forum för samråd och särskilt för de
periodiska åtgärderna som gäller parkförnyelse.
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Exempel från Helsingborgs kommun om genomförandet av
grönstrukturprogrammet >>
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Schloss Dyck är en historiskt viktig trädgårdsanläggning
mellan Köln och Düsseldorf som utgör en viktig kärna i
grönstrukturen i området. Idag ägs anläggningen av en
stiftelse och är öppen för besökare. Stiftelsen är också
huvudman för European Garden Heritage Network och
European Garden Award samt partner i EU projektet
Urban Links 2 Landscape. Foto: Per Blomberg, 2018. 87

4.2 UPPFÖLJNING OCH
AJOURHÅLLNING
Hur framgångsrikt är grönplaneringen? Utan
ajourhållning, uppföljning och utvärdering är det
svårt att veta om grönplanen genomförs på ett
framgångsrikt sätt.

Uppföljning och ajourhållning

Enklast att följa upp är de åtgärder som preciseras
i handlingsplanen och som har särskild projektorganisation och budget. Men även kontinuerliga
förändringar går att följa upp genom enkäter,
mätningar och fjärranalys med satellitbilder, flygfoto och drönarbilder. Viktigt i arbetet är att ha en
tydlig organisation för uppföljningen med resurser för utvärdering och analys av indikatorer och
nyckeltal. Vissa kommuner använder gröna bokslut
eller miljöbarometer som kan samordnas med
uppföljningen av grönplanen och andra strategiska
dokument inklusive översiktsplanen.
Ajourhållning

Grönplanering är en ständigt pågående process
och bara för att en grönplan är antagen kan arbetet
inte stanna upp. Särskilt viktigt är att uppdatera
kunskapsunderlaget allt eftersom ny kunskap
tillkommer. Ansvarsfrågan för vem som skall göra
uppdateringar är viktig för att det skall fungera.
Det behövs också rutiner för hur kartdata och
andra uppgifter uppdateras och kvalitetssäkras.
Ett sätt att sköta ajourhållningen är att kunskapsunderlaget inte är politiskt beslutat utan delegerat till förvaltningarna och därmed enkelt kan
kompletteras med nya rapporter och kartskikt
som görs tillgängliga för tjänstepersoner som
planeringsunderlag.
Organisation och resurser för uppföljning

Bestäm innan grönplanen skall antas formerna för
uppföljning och tidpunkter för utvärdering. Vid
aktualisering av översiktsplanen är det lämpligt
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att också bedöma om grönplanen är aktuell eller
behöver uppdateras i vissa delar. Det finns också
behov av årlig uppföljning för att se hur arbetet
utvecklas när det gäller riktlinjer och åtgärder.
För uppföljningen behövs en tydlig ansvarsfördelning och möjlighet att lägga tid och ha resurser för analyser och mätningar av nyckeltal och
indikatorer. En lämplig intervall på uppföljning
och utvärdering är varje år för handlingsplanen,
varje mandatperiod för planeringsunderlaget
kopplat till aktualiseringen av översiktsplanen,
var annan till var fjärde mandatperiod för grönstrategi och kunskapsunderlag. Detta innebär att
en grönplan normalt håller sig aktuell i 8-16 år.
Med tanke på att det oftast tar några år att revidera en grönplan bör arbetet påbörjas i god tid
innan den blir inaktuell.

Återrapporteringen bör ske till den del i organisationen som har mandat att påverka beslut och
resursfördelning om det behöver ske justeringar i
genomförandet. Varje kommun och region hittar
sina former för genomförande och utvärdering.
Exempel från Katrineholms kommun

Indikatorer för uppföljning

Redan under arbetet med grönplanen är det
viktigt att hitta indikatorer som kan följas upp
så att det finns utgångsvärden när utvärderingen
skall göras. Lämpliga indikatorer kan vara antal
åtgärder som genomförts, areal grönstruktur per
capita inom 300 meter, areal friyta per elev på
förskolor och skolor med mera, beroende på vilka
frågor som bedöms särskilt viktiga i grönplanen.
Det är en stor fördel om indikatorerna finns kartlagda under framtagandet av grönplanen så att
det finns ett utgångsläge inför utvärderingarna.
Olika indikatorer är olika tids- och resurskrävande att ta fram och därför varierar intervallen
med vilka de uppdateras. Det är dock önskvärt
att organisationen har möjlighet att uppdatera
indikatorerna åtminstone vart fjärde år.
Återrapportering av uppföljningen

Uppföljningen av grönplaneringen resulterar ofta
i olika former av statistik som behöver omsättas
i pedagogiska presentationer som gör statistiken
begriplig. Olika former av kartor och diagram
brukar vara enklast för förståelsen av statistiken.

Figur 4.2.1. Katrinholms kommun skriver i sin grönplan från 2018 följande: ”Planen ska följas upp
årligen i samband med årsredovisning i Bygg-och
miljönämnd. Eftersom grönplanen är kopplad till
Översiktsplan – del staden ska den aktualitetsprövas samtidigt.”
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4.3 KOMMUNIKATION
Grönplanering handlar till mycket stor del om kommunikation och det är viktigt att prioritera detta i
arbetet med grönplanen.

Det behövs kommunikation även under genomförandefasen både till beslutande instanser,
tjänstepersoner inom organisationen och utåt till
markägare, entreprenörer och allmänhet. En del
av denna kommunikation kan skötas av ansvariga tjänstepersoner men i många lägen är det en
fördel att engagera professionella kommunikatörer
i organisationen eller utanför. Under arbetet med
grönplanen behövs illustrationer och kartor som
beskriver grönstrukturen men också ger förslag
på utveckling som underlag för diskussioner och
beslut. Tänk på att engagera medarbetare inom
GIS och kommunikation tidigt i projektet så att
projektledningen får stöd i kommunikationen
kring arbetet. Det är en fördel om en särskild
kommunikationsplan tas fram för att styra och
effektivera arbetet.

Beslutad grönplan

Det är också viktigt att grönplanen finns tillgängligt när den är antagen på kommunens hemsida i
digital form som pdf-fil eller på digital plattform
samt i karttjänst både internt i organisationen
och externt mot allmänheten. Tänk på att zoombara kartor gör det möjligt att gå ner i detaljer
som kanske inte var avsedda när en yta eller linje
avgränsades. Detta kan regleras genom att skalan
låses vid en viss inzoomning. Många kommuner
trycker fortfarande upp en rapport av den beslutade grönplanen och det är idag viktigt att den blir
inbjudande genom formgivning, illustrationer och
kartor. Räkna med kostnader för kommunikation
både under dialogfasen när planen tas fram och
efter beslut under genomförandet.
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Exempel från Kristianstad och Jönköping

Exempel på digitala plattformar finns i
Kristianstads kommun som har tagit fram en egen
modell utifrån Q-gis. Q-gis är ett opensource
kartprogram som är gratis för alla användare. GIStekniker och programmerare har sedan utvecklat
en egen hemsidemiljö där text och kartor visas
tillsammans och där kartmiljöerna är zoombara
och ytor klickbara.
Länk till Kristianstads plattform för grönplanen >>

Andra exempel är Jönköpings kommun som också
presenterar sin grönstrukturplan på en färdig digital plattform som finns på marknaden.
Länk till Jönköpings plattform för grönstrukturplanen >>

Förankring

Det är viktigt att engagera ”ambassadörer”
för grönplanen under framtagandet genom de
arbetsgrupper och referensgrupp som skapas.
”Ambassadörerna” kan sedan sprida informationen och bistå i genomförandeprocessen
som kunskapskällor och stöd i uppföljningen.
Förankringsarbetet är oerhört viktigt i grönplaneringen och något som bör ha stort fokus i arbetet
med grönplanen. Lunds kommun satsade en hel
del tid och resurser på att tjänstepersoner åkte runt
och träffade olika avdelningar i organisationen för
att diskutera genomförandet när grönstrukturoch naturvårdsprogrammet var antaget. Tack vare
detta gick genomförandet mycket enklare. Genom

att ta fram ett presentationsmaterial som många
kan använda blir därmed också många ”ambassadörer” för planen.

Visualisering

Hur kommer en utvecklad grönstruktur att se
ut? Det kan vara ganska abstrakt för både politiker och allmänheten att läsa de kartor och förstå
de ställningstaganden som görs i grönplanen. En
möjlighet åtgärd för att förenkla kommunikationen är att visualisera förändringar i form av
foto och fotomontage på hur grönområdet kan
utvecklas. Detta ger förståelse för de åtgärder som
föreslås och förtydligar även för organisationen
vilken målbilden är för olika områden.

Symboler

Viktiga begrepp som mål, strategier och ekosystemtjänster fungerar ofta bättre att kommunicera
som symboler än som ord. Bilder tillsammans
med ord stärker ytterligare minnet och gör att
sammanhang och begrepp blir tydligare. Boverket
har tagit fram symboler för ekosystemtjänster
som är tacksamma att använda i arbetet med att
kommunicera dessa. Det finns också anledning
att ta fram tydliga illustrationer som ger en bild av
huvudbudskapen i grönplanen som Köpenhamns
fingerplan eller de gröna kilarna i Stockholm.
Enkla bilder och symboler som för fram budskapet
så att det når många.

Kartor

Geografisk information är oftast centralt i grönplanering och tydliga och informativa kartor är
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viktiga för kommunikationen. Planerare och
GIS-ingenjörer är vana vid att läsa kartor men
så är det inte för alla andra. Det är därför viktigt
att hitta maner och grafisk formgivning som är
tillgänglig och lätt att förstå. Prova gärna kartorna
på personer som inte är vana vid att läsa kartor för

att se om de fungerar. Kanske går det enklare att
använda ortofoto som underlag eller varför inte
prova 3D om ni har tillgång till tekniken för att
göra läsförståelsen enklare. I andra sammanhang
kan en målad karta tydligare visualisera den viktigaste informationen.

Figur 4.3.2. De fyra målen i Kristianstads kommuns
grönplan som symboler. Illustration: Juho Riikonen.

Figur 4.3.1. Göteborgsområdets gröna och blå
kilar. Från Göteborgs grönstrategi – En tät och
grön stad.
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Figur 4.3.3. Exempel på utveckling av en park i Kristianstad enligt grönplanen.
Visualisering av Juho Riikonen.
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Foto: Per Blomberg 2017. Illustration: Caroline Axelblom.

5.1 ORDLISTA
Agenda 2030

En internationell agenda som tagits fram inom
FN för förändring mot ett hållbart samhälle.
Genomförandet innebär en successiv omställning av
alla länder till modern och hållbar välfärdsstat, på
hemmaplan och som del av det globala systemet.
I agendan ingår 17 mål och 169 delmål som skall
vara stöd i arbetet.
Aktör

En fysisk eller juridisk person som kan påverka/
påverkas av den fysiska planeringen.
Allmän platsmark

levande organismer av alla ursprung, inklusive från
bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald
inom arter, mellan arter och av ekosystem. (Definition
enligt FN:s konvention om biologisk mång fald.)
Biotypskyddsområde

En skyddsform som kan användas för små mark- och
vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om
områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter.

Allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg
eller ett annat område som enligt en detaljplan är
avsett för ett gemensamt behov.

Blå värden

Allmänt tillgänglig grönyta

Att involvera intressenter och aktörer i processer.

Utgör en delmängd av den totala grönytan.
Omfattar sådana grönytor som allmänheten med
hänsyn till ägoförhållanden och markanvändning
har rätt att beträda och nyttja oavsett tid på året.
Gäller i huvudsak offentligt ägd eller förvaltad mark
men även grönytor på privatägd mark omfattas om
de anses vara tillgängliga på allemansrättslig grund.

Vattenvärden i form av sjöar, kanaler etc.
Brukarmedverkan

Buller

Miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande
och i vissa fall skadligt för hörseln.
Bygglov

Bebygga

Tillstånd som krävs för att bygga nytt, bygga om
eller ändra utseende eller användning för en byggnad
eller anläggning.

Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk. (PBL)

Byggnad

Berikande gatuplansverksamheter (BGV)

Berikande gatuplansverksamheter
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland
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Varaktig konstruktion som består av tak eller av tak
och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller
helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad
på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. (PBL)
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Dagvatten

Exploatering

Tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner från markytor, tak och andra
konstruktioner och kan även vara uppträngande
grundvatten.

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor
eller industrier. I exploateringsprocessen ingår också
att bygga kompletterande gemensamma anordningar
som gator, grönområden, vatten- och avlopp (VA),
fjärrvärme och elanläggningar med mera.

Detaljplan (DP)

Den tredje och mest detaljerade av de tre plannivåerna i Sverige. Detaljplanen är juridiskt bindande.
Ej hårdgjord mark

Samlingsbegrepp för den mark inom tätorten som
inte är hårdgjord, dvs. summan av grönyta och
åkermark.
Ekologiskt fotavtryck

Sammanställt mått på statistik över konsumtion och
produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta
fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet
som bildas.
Ekosystem

Allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk)
inom ett område.
Ekosystemtjänster

Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem
ger människan och som bidrar till vår välfärd och
livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering
och naturupplevelser är några exempel.
e-tal

Exploateringstal, graden av täthet, mätt som mängden bebyggelse per tomtyta.

Exploateringsavtal

Regleras i PBL och definieras i lagen som ett avtal
om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en
byggherre eller en fastighetsägare avseende mark
som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig
transportinfrastruktur.
Fastighet

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader,
skog och vatten. All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla fastigheter har en unik beteckning,
till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun.
Fjärranalys

Insamling av information om ett föremål/område på
håll, genom exempelvis kartor.
Friluftsliv

Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på
tävling.
Friluftsområde

Ett område som har fina kvaliteter för friluftsliv,
rekreation och naturupplevelser.
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Fysisk barriär

Grönplan

Hinder för spridning/rörelse. Exempelvis högtrafikerade vägar och vandringshinder för fisk.

Grönplanen är kommunens eller regionens strategiska dokument för hur grönstrukturen ska utvecklas och förvaltas. Grönplanen är ett sektorsintresse
som i den översiktliga planeringen skall samordnas
med bebyggelse- och trafikstrukturernas utveckling. Grönplanen sammanfattar en rad olika ämnesområden i grönplaneringsfamiljen som naturvård,
friluftsliv, vattenkvalitet, landskapsbild och det gröna
kulturarvet för att ge en samlad bild inför avvägningen med bebyggelse- och trafikinfrastruktur.

Fysisk planering

Hur mark och vattenområden bör användas, var
bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den
bör vara utformad.
Fågelavstånd

Avståndsberäkning (kallas även Euklidiskt avstånd)
som inte tar hänsyn till rumsliga barriärer som av
olika anledningar inte kan passeras. I beräkning av
fågelavståndet används heller inte väg-, gatu- eller
cykel- och gångnät.
Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Den andra plannivån i Sverige.
Försörjande ekosystemtjänst

Kategori av ekosystemtjänster, till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi.
Förtätning

Mer bebyggelse på en viss yta genom tätare mellanrum eller högre hus.
Geografiskt informationssystem (GIS)

System som med dator underlättar analys av geografiska data.
God bebyggd miljö

Ett av de 16 nationella miljömålen.
Grön korridor

Vegetation som sammanbindande segment mellan
större naturområden.
Grönområde

Begreppet grönområden är ett samlingsnamn för
alla vegetationsklädda ytor, både i stadens parker och
utanför i natur- och kulturlandskapet. Oftast inkluderas vattenområden i begreppet och ibland används
begreppet grön- och blåområden.
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Grönstruktur

De samband och strukturer som finns i landskapet
kopplat till de gröna värdena. Det gäller bland annat
möjligheter för djur att röra sig i landskapet och för
både djur och växter att sprida sig och utbyta genetiskt material med andra djur och växter. Det gäller
även för människor att kunna förflytta sig i landskapet för rekreation och upplevelser. Strukturen kan
även handla om ekosystemtjänster som sker på vissa
platser men påverkar andra som rening av vatten
men det kan också handla om kulturella samband
mellan platser.
Grönstråk

Sammanhängande stråk i bebyggelsen, kopplade
samman fysiskt eller visuellt som omges eller ligger i
anslutning till vegetation och/eller vatten.
Grönyta

Alla typer av ytor som bygger upp den samlade
grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna
parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller
gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna
ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även
gröna stråk mellan vägar etc. Grönyta sönderfaller
vidare i underkategorierna öppen mark och skog.
Hållplatstorg

Idén att låta sekvenser av hållplatser formas som en
serie torg i ett bebyggelsestråks huvudfåra.
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Hårdgjord mark

Definieras här som artificiellt anlagd mark som saknar vegetation. Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar,
cisterner och dylikt.
Kajer mot det gröna

Ett namn på gränssnitt mellan bebyggelse-struktur
och grönstruktur använt för att betona att detta
gränssnitt bör formas som framsidor med samma
omsorg som gäller när det planeras vid en kustlinje.

finnas både formella (anlagda lekparker) och informella (t.ex. skog) ytor i barnens närmiljö.
LONA-bidrag

Lokala naturvårdssatsningen ( LONA ) ger möjlighet
för kommuner, och i förlängningen föreningar och
privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och
folkhälsa.
Markanvisningsavtal

Åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället
anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra för mark, vatten och bebyggelse.

I PBL definieras markanvisning som ett avtal mellan
en kommun och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande.

Kommunalt planmonopol

Mikroklimat

Den decentraliserade markplaneringen på kommunal
nivå genom den uppsättning ansvarsområden som
regleras i Plan- och bygglagen.

Växtbetingelser på en specifik plats.

Klimatanpassning

Korspunkter

Ställen som genererar möten, händelser.
Kulturmiljö

Historiska och samtida spår av människans bruk av
landskapet, genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.
Kvartersmark

Kvartersmark är mark som enligt en detaljplan inte
ska vara allmän plats eller vattenområde. (PBL)
Kärnområde

De viktigaste områden för grönstrukturens kvaliteter och består ofta av en sammanvägning av rekreativa och ekologiska värden med stöd av kulturhistoria och landskapsvärden.
Lekyta

Område där barn vistas för lek vilket bidrar till barnens fysiska och psykiska utveckling. Det behöver

Miljöbalken (MB)

Lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som
trädde i kraft 1 januari 1999. MB ersätter ett stort
antal äldre lagar på miljörättens område, vilkas
benämningar ganska väl speglar innehållet i den nya
balken. De lagar som upphävts är bl.a. naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen och miljöskadelagen.
Målgrupp

Den kategori av t.ex. människor, företag eller organisationer som informationen riktar sig till.
Målkonflikt

Konflikt som kan uppstå när olika intressen ska tas
hänsyn till.
Nationella miljömålssystemet

Består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål
samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål
är det nationella genomförandet av den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
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Natur

Resiliens

En klassisk definition på allt som inte människan kan
skapa, i motsats till kultur och artificiell.

Förmågan hos ett system att hantera och återhämta
sig mot olika typer av störningar, så att viktiga funktioner som systemet tillhandahåller inte går förlorade. Ett system kan vara ett ekosystem, ett samhälle,
en ekonomi eller en stad. Det kan handla om en
skogs förmåga att återhämta sig efter en storm eller
en brand, eller ett samhälles förmåga till återhämtning efter naturkatastrofer.

Natura 2000

Ett nätverk av skyddade områden i hela EU.
Närnaturområde

Naturområde med gångavstånd från förskola/skola/
arbete/bostad med gröna kvaliteter.
Park

Anlagd natur vilken kan ges olika uttryck beroende
på skötsel, från paradpark till naturpark. Ytmässigt
ska parken kunna användas i rekreativt syfte. Park är
även ett begrepp i detaljplan som anger att området
är säkerställt som allmän plats.
Plan och Bygglagen (PBL)

Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av
mark och vatten och om byggande. Enligt portalparagrafen syftar lagen till att, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Planläggning

Arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. (PBL)
Referensgrupp

Har en rådgivande och stöttande funktion för projektet och kan bidra med tankar och synpunkter.
Reglerande ekosystemtjänst

Kategori av ekosystemtjänst till exempel luftrening,
pollinering, klimatreglering.
Rekreation

Återhämtning, görs för många människor ute i
natur (skog och grönområden). Ju fler olika slags
miljöer som finns i människors närmiljö, desto fler
människor ges möjlighet till rekreation.
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Samhällsbyggnadsprocess

Begrepp för processen från idé till färdig byggnad/
anläggning.
Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse, bebyggelse på tomter
som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en
väg, gata eller parkmark. (PBL)
Samrådsprocess

Regleras i PBL för Översiktsplan. Samrådsprocessen
ger de olikaparterna tidig kunskap om planerna och
möjlighet att påverka inriktningen samt om det finns
hinder att ta hänsyn till.
Skadelindringshierarkin

Innebär att skador vid exploatering i första hand
undviks. I andra hand bör de minimeras och avhjälpas på plats. Sedan bedöms verksamhetens tillåtlighet. Endast i sista hand bör skador kompenseras.
Skogsmark

Skogsmark utgörs av trädbevuxen mark med en
krontäckning på minst 10 procent och en trädhöjd
om minst 5 meter. Skogsmark utgör en delmängd av
grönyta.
Skötselplan

Skötselplanen är ett strategiskt dokument som
beskriver vision och mål för området, samt anger
åtgärder för att nå målen.
Socioekonomiska värden

Avser de sociala och ekonomiska nyttor och värden
som ekosystemen genererar för vårt samhälle. Nyttor
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och värden som är viktiga för människors hälsa och
välfärd.
Spridningskorridor

Stråk av vegetation i bebyggelse där växter och djur
kan leva och förflytta sig.

eller återställa en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
värde. (PBL)
Värdetrakt

Biotop i staden.

Område med väsentligt högre täthet av värdekärnor
för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga
strukturer, funktioner och processer än vad som
finns i omgivande landskap.

Stadsgrönska

Åkermark

Stadsbiotop

Gröna kvaliteter i stadsmiljö.
Den yttre miljö som kännetecknar staden/innerstaden. Står i motsats till exempelvis förort och
landsbygd.

Definieras som mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och
som är lämplig att plöjas. Åkermarken avgränsas
i undersökningen geografiskt utifrån uppgifter i
Jordbruksverkets blockdatabas. Uppgifterna baseras
på lantbrukarnas egna uppgifter om ägoslag.

Tillgänglighet

Översiktsplan (ÖP)

Stadsmiljö

För en bestämd person beror dessa möjligheter
exempelvis på hennes fysiska rörlighet och den
geografiska närheten till det eftersökta. Faktorer som
öppettider och tillträdesregler kan också inverka.

Den övergripande inriktningen för kommunen
under en längre tidsperiod och ledande i framtagande av detaljplan och vid lovgivning. Kommunen
är skyldig att ha en aktuell översiktsplan.

Tomt

Ett område som inte är en allmän plats men som
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader
och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna
användas för avsett ändamål. (PBL)

Källor ordlista

Tätort

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/ordlista/

Definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare. Avgränsning av tätorter görs oberoende av administrativa indelningar.
Tätortsnära natur

Natur i anslutning till bebyggelsen där de rekreativa värdena ska värderas högt. Sociala värden
och hälsoaspekter ges särskild hänsyn enligt
skogsvårdslagen.
Underhåll

En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla

Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
ordlista/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/
planbeskrivning-avtal-och-miljobedomning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/begrepp/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
sa-planeras-sverige/kommunal-planering/
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http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/uppfoljning-och-utvardering/indikatorer/Pages/default.aspx
Ekerö kommun

https://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/
Kommunens-planarbete/Exploatering/Exploateringsavtal/
Kajer mot det gröna (2015)

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/begrepp-gron-infrastruktur2017.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/
Klimatanpassning/

Författare: Järfälla kommun, Arken arkitekter,
Ekologigruppen, Trivector, redaktör Torbjörn
Einarsson. ISBN : 978-91-637-8011-0

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik-miljobedomning/
Underlag-kompensation/

Linköpings kommun

SCB

https://www.linkoping.se/contentassets/555dd7e0d0ad442e83c957cbe5af0f7d/fakta-dagvatten.pdf?4ad000
Länsstyrelsen Västra Götaland

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-ochlandsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
Nationalencyklopedin

https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/buller
https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/ekosystem
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
målgrupp
https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/fj%C3%A4rranalys
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
miljöbalken
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
geografiskt-informationssystem
Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
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https://www.scb.se/contentassets/e2ef67822f8043549f1554b4f7759bb7/mi0805_2015a01_br_miftbr1901.pdf
Ulricehamns kommun

https://www.ulricehamn.se/innehall/2019/03/Riktlinjerf%C3%B6r-exploateringsredovisning.pdf
Örnsköldsviks kommun

https://www.ornskoldsvik.se/download/18.47c4a8a5137f2aabb974d0/1443529117289/
Gr%C3%B6nplan_120423.pdf

Grönplanering – en handledning

103

5.2 VERKTYG OCH METODER
Kartläggning och Analys
Tillgänglighetsanalys
Genom en tillgänglighetsanalys kan bland annat
det faktiska avståndet, barriärer, orienterbarhet
och rumsintegrationsanalys (space syntax analysis) kartläggas. Det finns flertalet digitala verktyg för att genomföra denna typ av analys så som
DephtMap, Segmen, Place Syntax Tool etc. Detta
kan exempelvis göras för att säkerställa närheten till
grönområden.
Läs mer om tillgänglighetsanalys på länkarna nedan:
https://www.boverket.se/contentassets/f01a36e281a14fe697468b527a448094/delad-stad---sociala-stadsrumsanalyser.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/54783/Ineko.
Product.RelatedFiles/2018_208_%20tillganglighet_definition_matt_och_exempel.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostadsnara_natur.pdf
De 8 upplevelsekvaliteterna
Forskare vid SLU Alnarp har tagit fram en modell
med åtta upplevelsekvaliteter för grönytor i tätorter
som fångar de kvaliteter som huvuddelen av befolkning önskar. Alla åtta kvaliteterna behöver finnas i
stadsdelen för att hållbara boende- och vistelsemiljöer skall skapas. De åtta upplevelsekvaliteterna för
rekreation i park och grönområde är ostördhet, variation, naturlikhet, fascinerande landskap & innehåll,
kravlöshet, trygghet & säkerhet, tillgänglighet och
funktion.
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Läs mer om upplevelsekvaliteter på länkarna nedan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/
f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf (sidan 15).
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/landskapets_upplevelsevarden.pdf
Vegetationsanalys
För att få en överblick av vegetationen i ett område
kan en vegetationsanalys göras genom antingen
fjärranalys eller inventering.
Data kring detta kan återfinnas bland annat på Nationellt
marktäckedatabas:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/
Nationella-Marktackedata-NMD/Ladda-ned/
eller via projektet NILS på SLU:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nils/
Naturvärdesinventering (NVI)
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att
beskriva och värdera naturområden för att identifiera
biologisk mångfald i ett avgränsat område. Sedan
2014 finns en internationell standard för NVI på
Svenska Institutet för Standarder vid namn
SS 199000.
Läs mer om standarden på:
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/
tk500599/sistk555/
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Krontäckning
Krontäckning är en parameter som på ett förenklat
sätt kan visa täckningen av trädkronor och därigenom även stadens yta som kan bidra med klimatutjämnande effekter så som svalka och skuggning.
Vegetationen kan också fördröja avrinningen vid
kraftiga regn och på så sätt minska risken för översvämning. i-Tree är ett digitalt verktyg från USDA
Forest Service som tillhandahåller verktyg för
bland annat analys av krontäckning i kommunen.
Läs mer om i-Tree på:
https://www.itreetools.org/
Sociotopkartering
En sociotopkartering är en kartläggning av sociala
värden som finns i stadens utemiljöer. Det handlar
om att synliggöra värden och betydelser som platser
har utifrån ett brukarperspektiv. Det empiriska
materialet brukar utgå från observationer och
intervjuer.
Läs mer på:
https://www.boverket.se/contentassets/5431e675fee04023b4785dd49cfdd8a0/jamstalldhetsintegrering-av-gronstrukturplanen-genom-sociotopkartering.pdf
Grön infrastruktur för barn
Bra tillgång och utformning av utemiljöer har stor
betydelse för barn. Att skapa attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska,
sociala samt fysiska och motoriska utveckling.

Göteborgs stad har skapat en matris för att inkludera
barnperspektivet i planeringen. Läs mer på:
http://kunskapsmatrisen.socialutveckling.goteborg.se/
Läs mer om folkmyndighetens rapport kring barn och grönstruktur
på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/
f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf (sidan 22)
Grönt kulturarv
Nästan alla gröna och blå miljöer har påverkats
av människan. Denna påverkan är en del av vårt
kulturarv och brukar beskrivas som det gröna
kulturarvet. Kunskapen om det gröna kulturarvet
är fortfarande bristfälligt och mycket av kunskapsinsamlingen och värderingen har tidigare handlat om
bebyggelsemiljöer.
Läs mer på:
https://www.kristianstad.se/contentassets/9704e052009f452b863a54ad689531ad/7-det-grona-kulturarvet-161206.pdf
Landskapsekologi
Lokala populationer, samhällen och ekosystem
samspelar alltid i viss mån med sin omgivning på
olika sätt. Att kartlägga och analysera den lokala
landskapsekologin, dvs. ekologiska processer i ett
landskapsperspektiv är viktigt för både planering och
förvaltning.
Läs mer på:
https://www.slu.se/institutioner/ekologi/kontakt/
vetenskapliga-amnen/landscape-ecology/
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Landskapskaraktärsanalys
En landskapskaraktärsanalys kan vara en vägledning
för hur landskapet förändras med hänsyn till karaktär, värden och viktiga funktioner. Detta är av vikt
för att ny exploatering ska passa in och samspela med
befintlig landskapsbild och karaktärsdrag.

Enkäter och fokusgrupper
Enkäter och fokusgrupper är ett användbart verktyg
för att skapa en dialog med allmänheten kring deras
närmiljö. Det kan gälla exempelvis rörelsemönster,
upplevelser och vad de önskar se i framtiden i sin
närmiljö.

Behovet av att kunna utforma kunskapsunderlag som
kan hantera helheten av natur- och kulturlandskap
samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.
Trafikverket har därför tagit fram en metodbeskrivning för integrerad landskapskaraktärsanalys.

Planering och projektering

Läs mer på:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/
Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
Miljobedomning/landskap/Metodiken/landskapet-ar-arenan--metodbeskrivning-for-integrerad-landskapskaraktarsanalys-ilka/
Läs mer om landskapsanalyser och goda exempel på:
https://landscape.nu/project/
statsbyggnad-landskapsanalys/
Kartläggning av ekosystemtjänster
Genom att kartlägga ekosystemtjänsternas nyttor
och värden tas information fram om vilka ekosystemtjänster som bör bevaras och vilka potentialer det
finns för att utveckla eller skapa fler ekosystemtjänster. Här kan även en bristanalys om vilka ekosystemtjänster som saknas eller som kommer att saknas på
grund av en ändrad markanvändning, till exempel
bebyggelseutveckling göras.
Upplands Väsby kommun har tagit fram en kartläggning av
ekosystemtjänster i kommunen. Läs mer om detta på:
https://www.upplandsvasby.se/download/18.4a
3462da15f4d86bb802570/1513245744550/
Kartläggning+av+ekosystemtjänster.pdf
Läs mer om arbete med ekosystemtjänster på:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
metod_planering/op/utred-op/
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Grönytefaktor
Grönytefaktor är ett planeringsverktyg som kan
användas för att säkerställa en viss mängd vegetation
eller vatten i en byggd miljö på kvartersmark och
allmän plats medan ekosystemtjänster och biologisk
mångfald kan stärkas.
Läs mer på:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/
gronytefaktor/
Kajer mot det gröna
Kajer mot det gröna är ett namn på gränssnittet
mellan bebyggelse-struktur och grönstruktur som
används för att betona att detta gränssnitt bör formas
och planeras som framsidor från staden med samma
omsorg som planering vid en kustlinje.
Järfälla kommun har arbetat fram konceptet och det går att läsa
mer om deras arbete på:
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
stadsutveckling/delegationen-for-hallbara-stader/
stadsbyggnadsprojekt/kajer/
Dagvattenplanering
Att skapa översvämningsytor och plantera vegetation
i park- och naturmark kan dämpa flöden vid skyfall.
Om en delmängd av dagvattnet kan fördröjas i ekosystemen så minskar riskerna med översvämningar,
erosion, föroreningar och andra skador orsakas av
vattnet. Genom att reducera dagvattenmängderna
kan även belastningen på dagvattensystemen nedströms minska och kan till exempel göra så att en
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utbyggnad av dagvattensystem och rening inte blir
nödvändig.
Läs mer om dagvattenplanering på:
https://www.vattenplanering.se/?fbclid=IwAR0CuaB8A4TuE63k1FIK7Lnrg7DZirTkML7PjfOMEP_Ulurn_
YZJjBOBaes
Kompensation

Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering och byggande. För att motverka att ekosystemtjänsternas värden och funktioner minskar kan kompensation fungera som en sista åtgärd efter att alla
möjligheter för att undvika, minimera och återställa
skador har utretts. Kompensationsåtgärder avser
skapandet av helt nya eller förbättring av befintliga
natur- eller grönmiljöer. I PBL finns inte möjlighet att ställa krav på kompensation, men allt fler
kommuner fattar beslut om att arbeta med frivillig
kompensation vid all typ av exploatering.
Läs mer om kompensation hos Boverket:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/
kompensation/
Se exempel från Kompensation för Botniabanans intrång i
Umeälvens delta och slätter här.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6818-9.pdf?pid=22062
Hälsoträdgårdar
En hälsoträdgård kan användas för att bygga en
multifunktionell mötesplats med positiv inverkan på
hälsa. Genom att involvera olika sektorer av samhället exempel föreningar och allmänhet kan en plats
för exempelvis odling, avkoppling och aktiviteter
skapas.
Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad är ett exempel på en
multifuntionell hälsoträdgård. Läs mer på:
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/
idrott-motion-bad-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/
parker-och-gronomraden/halsotradgarden/

Alnarps Rehabiliteringsträdgård är ett exempel på hur
hälsoträdgårdar kan användas i behandlande syfte. Läs på mer:
https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/
alnarps-rehabiliteringstradgard1/
Pocket parks
Genom att ta till vara på mindre ytor som annars
ofta inte ses ha någon funktion kan så kal�lade pocket parks skapas många värden till staden i form av exempelvis ekosystemtjänster och
dagvattenhantering.
https://stud.epsilon.slu.se/1371/1/lundblad_i_100615.
pdf
Deltagande planering
I en deltagande planering involveras flera olika
intressenter i planeringen. Individer och organisationer som påverkas av eller kan påverka planeringen kan sägas vara intressenter. Genom exempelvis brukarmedverkan kan planeringen bli mer
inkluderande. Utan resurser för delaktighet och en
förankring i organisation och ledning är det svårt att
genomföra en lyckad delaktighet. Det krävs ömsesidigt förtroende för att lyckas i en delaktighetsprocess. Medborgarna och besökarna som nyttjar grönområden har ofta stor kunskap om förhållanden och
utvecklingsmöjligheter. För att ta tillvara medborgarnas kunskap och engagemang behöver dessa ges
möjlighet att delta i grönplaneringen. Delaktighet
skapar också större förståelse för områdenas betydelse och stärker den lokala demokratin.
Läs mer på länkarna nedan:
https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/omraden/skoglig-planering/forskningsomraden/
deltagande-planering/
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/future-forests/
deltagande-planering-att-fa-fler-aktiva-i-besluten/
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
sa-planeras-sverige/kommunal-planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-medborgardialog/
starka-demokratin/
Friluftslivsplanering
Attraktivt friluftsliv och naturturism handlar mycket
om information, nåbarhet, framkomlighet, upplevelsekvaliteter och service. Särskilt viktigt är att
utveckla nåbarhet med kollektivtrafik, cykel och
gång för att stärka en hållbar mobilitet och minska
påverkan på miljön.
Läs mer på:
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-uppdrag/folkhalsa-och-fysisk-aktivitet/
friluftsliv-och-rekreation/

Pedagogiska verktyg
Informationscentrum

Genom informationscentrum kan allmänheten få
chans att lära sig mer om naturen både i sin närmiljö
och i kommunen i stort.
Naturum Vattenriket i Kristianstad är ett informationscentrum med
stor fokus på pedagogik både mot skolor och allmänheten:
https://vattenriket.kristianstad.se/naturum/
Pedagogiska anläggningar
Pedagogiska anläggningar kan användas för att öka
kunskap för allmänheten. De kan placeras strategiskt
på områden med viktiga värden för att lyfta gröna
frågor.
Alnarps landskapslaboratorium är ett exempel på hur forskning
kan fungera som pedagogisk anläggning för både studenter och
allmänheten. Läs mer på:
https://www.slu.se/fakulteter/ltv/resurser1/
alnarps-landskapslaboratorium/

Stadsodling

Inom begreppet stadsodling ryms allt från små kryddodlingar till anlagda odlingsytor i urban miljö. Det
kan exempelvis vara balkonger, pallkragar, fruktträd
eller kolonilotter. Främst är stadsodling en social
aktivitet som engagerar människor från olika länder
och för samman människor med samma intresse.
Detta ger flertalet positiva effekter bland annat en
social samvaro och kreativitet.
Läs mer om stadsodling på läkarna nedan:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-omPBL/teman/ekosystemtjanster/det_har/typer/
https://www.hallbarstad.se/tag/stadsodling/
Gröna skolgårdar
Skolgårdar kan genom att utformas på alternativa sätt
utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme
för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett
kompletterande klassrum som stimulerar barns och
ungdomars olika intressen och förmågor.
Läs mer om Lunds kommuns arbete med Gröna skolgårdar på:
https://www.lund.se/naturskolan/grona-skolgardar/
Ekologiskt fotavtryck
Det ekologiska fotavtrycket beräknas genom statistik
över konsumtion och produktion för att uppskatta
hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som
behövs för att ta fram allt det som konsumeras och
möjligheten att hantera avfallet som bildas.
Läs mer om ekologiska fotavtryck på:
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/

Utvärdering och uppföljning
Nyckeltal

För att kunna utvärdera och följa upp arbetet med
grönplanering är nyckeltal bra att använda. Dessa
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kan sedan presenteras i exempelvis gröna bokslut
eller genom verktyget Miljöbarometern.
Läs mer om Miljöbarometern på:
https://miljobarometern.se/kommuner/

Skötsel och förvaltning
Skötselplan

Skötselplanen är ett strategiskt dokument som
beskriver vision och mål för området, samt anger
åtgärder för att nå målen.
Läs mer om skötselplaner på:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/forvaltning/
skotselplanen/
Brukarmedverkan

Brukarmedverkan i planering och skötsel skapar
större engagemang och kan höja kvaliteten på grönområdena. Störst engagemang väcks för närområdet
och de grönområden som finns i stadsdelen. Det är
därför viktigt att hitta former för att föra fram synpunkter till förvaltningen av grönområdena.
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5.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER
Stödjande tjänster

De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald,
ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för att
de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera.

1.1 Biologisk mångfald

1.2 Ekologiskt samspel

1.4 Naturliga kretslopp

1.5 Jordmånsbildning

Variationsrikedom inom arter,
mellan arter och av ekosystem
möjliggör anpassning och ger
motståndskraft.

Ekosystemen möjliggör kretslopp
av vatten, kol och näringsämnen
som kväve och fosfor.

Samspel mellan två eller flera arter
bidrar till ekosystemfunktioner.

1.3 Livsmiljöer

Variationsrikedom inom arter,
mellan arter och av ekosystem
möjliggör anpassning och ger
motståndskraft.

Ekosystemens organismer bryter
ned material på och i marken och
frigör näringsämnen.

Illustrationer: The New Division / Boverket. Läs mer och ladda ner ikonerna på boverket.se >>
(CC BY-ND 4.0).
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Reglerande tjänster

De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring av
lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är många
gånger minst lika effektiva och lönsamma som tekniska lösningar.

2.1 Reglering av lokalklimat

2.2 Erosionsskydd

Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. Blad
och grenar skyddar jorden från att
sköljas bort.

2.3 Skydd mot extremväder

Grönska och natur bidrar lokalt till
jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd.

2.4 Luftrening

2.5 Reglering av buller

2.6 Rening och reglering
av vatten

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar.

2.7 Pollinering

Insekter pollinerar blommande växter
som utvecklar frukt, bär och frö för
växtens fortplantning och för produktion av mat till människor
och djur.

Växtlighet och icke hårdgjord mark
dämpar buller och skapar lugnare
miljöer för människor och djur.

Grönska och natur förebygger och
skyddar mot extremväder som
storm, höga vågor, översvämning,
skyfall, skred och torka.

Våtmarker, grönområden och andra
ekosystem fördröjer, filtrerar och
renar vatten från föroreningar samt
förebygger översvämningar, erosion
och torka.

2.8 Reglering av skadedjur
och skadeväxter

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur,
skadeväxter och sjukdomsbärare.
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Försörjande tjänster

Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det möjligt
för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat.

3.1 Matförsörjning

3.2 Vattenförsörjning

3.3 Råvaror

3.4 Energi

Ekosystemen ger oss mat genom
möjligheter till odling, djurhållning, fiske och jakt.

Växter och djur ger oss råvaror och
material som virke, läder, biokemikalier och gödsel.
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Ekosystemen lagrar, renar och
reglerar tillgången till vatten för
dricksvatten, bevattning av grödor
och andra ändamål.

Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme
och energi genom biogas och
andra bränslen.
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Kulturella tjänster

De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen. Grönstrukturen bidrar med upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska och mentala hälsa.

4.1 Fysisk hälsa

4.2 Mentalt välbefinnande

4.4 Social interaktion

4.5 Kulturarv och identitet

Ekosystemen ger oss mat genom
möjligheter till odling, djurhållning, fiske och jakt.

Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika
bakgrund och åldrar.

Vistelse i grönska och natur
främjar hälsa, välbefinnande och
mental återhämtning.

4.3 Kunskap och inspiration
Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelse
för ekosystemens samband och
betydelse för människan.

Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till den lokala
identiteten och är en del
av kulturarvet.

113

GRÖNPLANERING
– en handledning

