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Sammanfattning

Utredningen syftar till att kartlägga grönstrukturen i området kring detaljplan för 

bostäder och handel vid Stabbetorget. Detaljplanen föreslår upprättande av cirka 100-

120 bostäder, bostäder med särskild service och utökade lokaler för handel vid torget. 

Utredningen ska beskriva hur planförslaget påverkar grönstrukturen samt identifiera 

behov av utveckling i området. Utredningen visar att tillgången till park- och lekmiljöer 

är god i området men att samtidigt pågår en hel del förtätning i området utan att ny 

grönska etableras. Planförslagets största påverkan är på Stabbeparkens västra entré, 

denna bör således förstärkas och omgestaltas inom ramen för detaljplanen. 

Vad finns och vad behövs?

Nyttja
• Stabbeparken, Stabbeskogen, Stabbegatans grönområde

• Lekplatser i Stabbeparken, Träringen och Stabbeskogen

Värna
• Gröna kopplingar och spridningskorridorer 

• Äldre och skyddsvärda träd

• Tillgängliga grönytor

Utveckla
• Stabbeparkens entré från Stabbegatan

• Lekplats 395

Behov av ytterligare utredningar
• Kompensationsåtgärder

• Upprustning av Stabbeparkens entré

• Ombyggnation av Stabbetorget
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[Bild på analysområde ca 2x2 km]

Peka ut stora strukturer (grönstruktur, barriärer, gröna 
kopplingar etcetera) samt ev. pågående planer/

program/projekt i närområdet som har verkan på 
utredningsområdet
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Park/Natur med god tillgänglighet: Större delen av ytan är relativt plan. Generellt         

typiska parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt. Tillgänglighetskategori 1.

Park/Natur med delvis god tillgänglighet: Minst 0,2 ha av ytan ska vara relativt plan. 

Dessa ytor  innehåller ofta både ytor med parkkaraktär och naturmark. Tillgänglighets-

kategori 2.
Park/Natur med begränsad tillgänglighet: mindre delar bedöms kunnas göra mer till-

gängliga, kräver dock större instatser. Ofta kuperade ytor med naturmarkskaraktär, eller 

extensivt skött park med svår topografi. Tillgänglighetskategori 3.
Grön koppling

Pågående detaljplan, för beskrivning se sida 7

Pågående/nyligen färdigställd byggnation, för beskrivning se sida 7

Topografisk barriär

1  km
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Detaljplanens sammanhang
Detaljplaneområdet är beläget i Härlanda i stadsdelen Sävenäs, cirka fyra kilometer 

öster om Göteborgs centrum. Cirka en kilometer öster om planområdet gränsar 

Göteborg till Partille. Delsjöområdet med Härlanda tjärn ligger cirka 500 meter söder 

om planområdet. Stabbetorget och de flesta av de omgivande bostadskvarteren 

byggdes ut under 1950-talet. Området är bebyggt med tidstypisk folkhemsarkitektur 

med grannskapsenheter och mycket grönska. Bebyggelsen utgörs av en blandning 

av flerfamiljshus och småhus omgivna av kuperad naturmark. Stabbetorget med 

norrliggande kvarter ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram Moderna Göteborg - 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III. Den bebyggda miljön kring planområdet 

är relativt plan. Söder om planområdet breder Delsjöområdet ut sig. Naturområdet är 

ett mycket kuperat område där höjdskillnaderna gentemot bostadsområdena i norr är 

stora. Rosendalsgatan trafikeras av buss 17 men kan inte sägas utgöra en större barriär 

i området.

Grönstrukturens karaktär 
Den aktuella delen av Sävenäs upplevs i sin helhet som grön och lummig. 

Karaktäristiskt för områdets grönstruktur är områden med äldre ädellövskog samt 

flera grova, äldre träd. Här finns grönområden med både natur- och parkkaraktär på 

offentlig plats såväl som på kvartersmark. Landskapet är kuperat vilket skapar vissa 

tillgänglighetsutmaningar och gör att en del områden är mer eller mindre otillgängliga 

för vistelse. Delsjöns naturområde är ett stort natur- och rekreationsområde med höga 

ekologiska och sociala värden. Området kring Härlanda Tjärn - Svarttjärn - Getryggen 

är ett ekologiskt särskilt värdefullt område. Området utgör habitat för fågelarter och 

fladdermöss, här finns även berg med rödlistade växter och djur. Området är också del 

av två större gröna kilar; Lackarebäckskilen och Delsjö-Härsjöskogenkilen. De mindre 

natur- och parkområdena i Sävenäs bildar tillsammans gröna stråk mellan bebyggelse 

som är delar av större gröna kopplingar mot Delsjöområdet och de stora gröna kilarna. 

Parker och naturområden i den här delen av staden fungerar således som viktiga gröna 

korridorer för människor, växter och djur och är viktiga bevara. 
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Tillgång parker, naturområden och lekplatser
Tillgången till park- och naturmark i denna del av Sävenäs uppfyller Grönstrategins 

riktvärde om en bostadsnära park inom 300 meter och stadsdelspark inom 1000 

meter.  Omkringliggande park- och naturområden uppfyller också önskvärda kvaliteter 

enligt Grönstrategin. Då Sävenäs i stort är ett relativt kuperat område klassas de flesta 

parker som kategori 2 - grönområden som bara delvis är tillgängliga. Den mesta av 

naturmarken klassas som kategori 3 - mark med begränsad tillgänglighet. 

Omkring planområdet finns flertalet lekplatser, både inom en radie på 500 meter och 

1000 meter. Den närmsta lekplatsen i Stabbeparken klassas som stadsdelslekplats 

vilket även lekplatsen vid Härlanda tjärn gör. Därtill finns områdeslekplatser vid 

Träringen och Bovallstrandsgatan. 

84%

4%

12%

84%

16%

Friytetillgång
Markanvändningen i området med 1000 meters radie kring detaljplaneområdet utgörs 

av 16 procent offentlig friyta och når upp till Park- och naturförvaltningens målvärde på 

minst 15 procent friyta. Med friyta menas allmän platsmark som utgörs av park, natur 

och icke-trafikala torg och som förvaltas av park- och naturförvaltningen. 

Andelen tillgänglig friyta (kategori 1 och 2) utgör cirka 12 procent av den totala 

markytan. Med tillgänglig friyta menas ytor som utgörs av plana ytor som möjliggör 

olika typer av anläggningar och inte utgörs av höjdskillander eller hinder som gör 

det svårt att röra sig. Observera dock att inte all markyta inom de 12 procenten är 

tillgänglig, då merparten av parkerna i närområdet är kategoriserade som kategori 2: 

grönområden som bara delvis är tillgängliga. Detta gör att siffran är något missvisande. 

Sävenäs är generellt ett kuperat område vilket gör att det är ont om stora, plana, 

offentliga ytor. Faktum är att ytterst få grönområden inom analysområdet lever upp 

Tillgänglig friyta

Friyta

Övrig yta
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Pågående detaljplaner och byggnationer
1. Detaljplan för studentbostäder, förskola och idrottshall vid 

Studiegången, Kålltorp 44:30 m.fl. Innehåll: 350 studentbostäder, 1 400 

kvm verksamhet

2. Detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan. Innehåll: 8 avdelningar 

förskola. Överklagad till mark- och miljödomstolen. 

3. Utbildningslokaler vid Stabbegatan, Sävenäs 747:107. Innehåll: 1 400 

kvm verksamhet. Planarbetet kommer troligtvis avbrytas. 

4. Detaljplan för bostäder vid Torpagatan, delar av Sävenäs 165:3-4 och 

747:88. Innehåll: cirka 300 bostäder. 

5. Detaljplan för bostäder vid Smötslottsgatan. Innehåll: Cirka 500 

bostäder samt sex avdelningar förskola. 

6. Detaljplan för bostäder och skola vid Roberthöjdsgatan/

Smörslottsgatan. Innehåll: skola och cirka 260 bostäder. 

Totalt: Cirka 1 400 bostäder, 14 avdelningar förskola och en skola. 

till kraven för att tillhöra kategori 1. Delsjöområdet består till största del av mer eller 

mindre otillgänglig natur mark. Således har enbart valda delar av naturområdet 

inkluderats i analysen, exempelvis badplatsen vid Härlanda tjärn och mer parklikande 

ytor i anslutning till Rosendalsgatan. Resterande mark ingår inte i analysområdet.  



[Inzoomad bild på plan-/programsområde]

Peka ut befintliga parker/naturområden, lekplatser och 
annat som kan vara viktigt, t ex gångstråk, kopplingar. 

Nåbarhet/brist till park och natur kan vid behov visas i 
separata kartor med hjälp av framtagna Space syntax-

analyser. Dessa hittas via: N:\1 GIS-utveckling\10 Space 
Syntax 

Planområdets grönstruktur 
Nulägesbeskrivning
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Park/natur kategori 1

Park/natur kategori 2

Park/natur kategori 3

Ungefärligt planområde

Stadsdelslekplats

Områdeslekplats

Grönt stråk

Stabbeparken - stadsdelspark
• Grön oas
• Lek
• Mötesplats
• Motion
• Picknick
• Promenad
• Sällskapslek
• Vila

Träringen
• Grön oas
• Lek
• Vila

Lådämnesparken
• Grön oas
• Lek 
• Vila

Stabbegatans 
grönområde
• Sällskapslek
• Lek 
• Vila

Stabbeskogen park
• Sällskapslek
• Lek 
• Promenad
• Picknick

Stabbeskogen natur
• Blomning
• Lek
• Naturupplevelse
• Motion
• Promenad

Delsjöområet - naturområde
• Blomning
• Bad
• Bollspel
• Båtliv
• Fiske
• Kulturhistoria
• Lek
• Motion
• Naturupplevelse
• Odling
• Picknick
• Promenad
• Sällskapslek
• Utblick 
• Vila

500 m

Stabbetorget
• Blommning
• Mötesplats
• Lek
• Vila
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Stabbetorget
Stabbetorget är ett tidstypiskt femtiotalstorg med en parklikande gestaltning, kantat 

av butikslokaler. På torget finns flera uppvuxna träd bland annat två stora körsbär, en 

apel och en stor valnöt. Valnöt, är en för Göteborg ovanlig art vilket gör trädet särskilt 

värdefullt. På torget finns också gräsytor, planteringar, flera mindre träd, gångvägar 

och buskage. Stabbetorget är en viktig mötesplats i området och på torget finns flera 

sittplatser i olika väderstreck. Lekskulpturen Mötet av Jill Lindström är belägen mitt på 

torget, på den södra delen av torget finns en vattenskulptur. Stabbetorget fick en delvis 

ny gestaltning på 1990-talet då exempelvis de båda skulpturerna tillkom.

Sociotopvärden: Blomning och Mötesplats, men finns även förutsättningar för Lek och 

Vila. 

Stabbeparken
Stabbeparken klassas, med sin storlek och sina kvaliteter, som en stadsdelspark. Parken 

består till stor del öppna gräsytor men i den norra delen finns ett litet skogsområde. 

Parken har en varierande kupering, mitt i parken finns en kulle som fungerar som 

pulkabacke och de nordvästra delarna sluttar upp mot Smögengatan. Stabbeparken är 

en viktig mötesplats i området. Här finns både vilsamma och aktiva miljöer med plats 

för flera aktiviteter såsom rörelse och motion, bollspel och lek. I parken finns flera 

stora träd, bland annat står fyra stora almar i närheten av planområdet såväl som flera 

stora björkar. I parken ligger också en stadsdelslekplats (lekplats 395), som är populär 

och välanvänd av såväl boende som skolelever. Lekplatsen är i behov av upprustning 

vilket planeras ske under 2022. I södra delen av parken står en paviljongbyggnad 

innehållandes lokaler för Rosendalsskolan. 

Träd på Stabbetorget, valnöt i 
förgrunden

Vattenskulptur Skulpturen ”Mötet” 
av Jill Lindström
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Stabbeparken är de del av de gröna stråk som skär genom Sävenäs och kopplar till 

Delsjöområdet. Genom parken går också ett gångstråk som kopplar ihop området 

med Östra sjukhuset. Parkens entréer är över lag något otydliga. Parken nås från 

samtliga väderstreck men saknar markerade entréer. Från söder nås parken genom 

en gångtunnel under Rosendalsgatan, här har också den fysiska och visuella 

kopplingen försämrats i och med Rosendalsskolans paveljongbyggnad. I öster 

separerar Lådämnesgatan Stabbeparken från Lådämnesparken, parkerna binds ändå 

samman av ett gångstråk som skapar ett parkstråk ner mot Träringen. I norr kopplar 

en gångväg samman parken med Östra sjukhuset och i väster med bostadsområdet.  

Sociotopvärden: Mötesplats, Vila, Motion, Sällskapslek, Picknick, Promenad och Lek. 

Äldre delar av lekplats 395 Kulle i Stabbeparken som 
används som pulkabacke

Almar i Stabbeparken

Stabbeparkens entré från Stabbegatan
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Sammanfattning

• Området lever upp till Grönstrategins målsättningar om avstånd till park och 
lekplats samt tillgång till sociotopvärden.

• De gröna kopplingarna i området är av stor vikt och ska bevaras. 

• Området genomgår förtätning vilket ökar betydelsen av befintlig grönstruk-
tur som nu ska försörja en större befolkning. Detta kan också medföra högre 
slitage.

• Stabbeparken har många värdefulla kvaliteter men är något anonym och 
saknar tydliga entréer.  

Övriga grönområden  
Mitt emellan Stabbeskogen och Stabbeparken ligger Stabbegatans grönområde, ett 

mindre grönområde med möjligheter till lek, vila och sällskapslek. Här finns bland 

annat en bouleplan och ett mindre skogsområde.  Öster om Stabbeparken finns 

Lådämnesparken och Träringen som båda ligger omgärdade av bostadshus vilket 

kan minska känslan av offentlig plats. Lådämnesparken är ett plant grönområde med 

flera stora träd. Här finns även en bouleplan samt en grusad yta med picknickbord. 

Träringen ligger i anslutning till Trätorget. Här finns gräsytor, uppväxta träd samt 

en områdeslekplats (lekplats 237). Söder om Stabbeparken, i anslutning till 

Rosendalsskolan finns en aktivitetsyta som till stor del används av skolans elever under 

skoltid. Här finns bland annat en konstgräsplan. 

 

Stabbeskogen
Något väster om torget finns Stabbeskogen, en bostadsnära park som är del av en 

större grön kil från Delsjöområdet. Den södra delen av området har parkkaraktär med  

en stor öppen gräsyta, inslag av naturmark, blommande växtlighet och en mindre 

damm. Den norra delen utgörs av ett kuperat skogsområde med både anlagda och 

upptrampade gångstigar. En gång- och cykelbana går genom parken och kopplar ihop 

Stabbetorget med Smögengatan. När Bovallstrandsgatan finns en områdeslekplats 

(lekplats 270), lekplatsen rustades upp 2015 och är i gott skick. 

Sociotopvärden: Lek, Picknick, Promenad, Sällskapslek, Blomning, Motion och 

Naturupplevelse.   



Detaljplanens påverkan
Tillgångar och behov
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Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra komplettering med bostäder och handel i 

området. Dels genom en ny byggnation inom Sävenäs 112:2 och dels genom ny, 

delvis högre bebyggelse vid Stabbetorget. Utgångspunkten är att möjliggöra för 100-

120 lägenheter samt parkering i underjordiskt garage. I detaljplanen tillåts också 

en utökning av butiksytorna kring Stabbetorget och en målsättning är att förbättra 

förutsättningarna för att torget ska vara ett fungerande stadsdelstorg. Stor vikt ska 

läggas på utformning och inordning i den kulturhistoriskt värdefulla miljön samt i 

parkmiljön. 

Planförslagets påverkan på grönstrukturen 
Stabbetorget är en uppskattad plats dit människor söker sig för att njuta av blomning 

och planteringar, hitta en vilsam plats eller stanna upp vid lekskulpturen. Detta är 

värden som behöver tilllgodoses även vid ett genomförande av planen. Stabbetorget 

har också flera bevaransvärda objekt i form av exempelvis skulpturer och uppväxta 

träd, inriktningen bör vara att bevara dessa vid ett eventuellt genomförande av planen. 

Planförslaget kan potentiellt stärka Stabbetorget som lokalt torg och handelsplats. 

Genom att stärka torgets kommersiella attraktivitet kan även besökstrycket på torgets 

vistelseytor öka. Detta kan leda till ökat slitage men också stärka de sociala värdena av 

torget som en mer etablerad och använd mötesplats. Om planen medger en utökad 

byggrätt på södra delen av torget kan detta medföra att delar av torget behöver byggas 

om. 

Byggnationen vid Stabbeparkens entré bör inte göra något intrång i parken. Att ett 

skyddsavstånd till de stora almarna öster om planområdet upprättas är av stor vikt. 

Likaså bör övrig grönstruktur bevars i största möjliga mån. Den nya byggnationen 

kommer ha en visuell påverkan på Stabbeparkens entré genom att siktlinjerna in i 

parken försämras samt känslan av rymd och allmän plats minskar när rummet smalnas 

av. Den nya byggnationen kan också orsaka sämre orienterbarhet och minska tydlighet 

mellan privat mark och allmän plats. Det finns även en risk att träden längs med 

gångvägen påverkas och behöver tas ned. I närheten av Stabbeparken pågår flera 

projekt med nybyggnation av bostäder, sammanlagt innebär projekt till tillskott på cirka 
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1 500 bostäder. Den sammanlagda effekten av alla byggprojekt torde vara ökat slitage 

på parken och dess kvaliteter.

Då Sävenäs är byggt efter idealen för grannskapsenheter finns även en hel del grönska 

på kvartersmark. Bland annat finns några större träd på Sävenäs 112:2, 112:3 och 

112:4. Kan även dessa bevars under genomförandet av planförslaget är det positivt. 

Om träden inte kan bevars bör möjligheterna att ersätta dem ses över. 

Planförslaget innebär att ny, högre bebyggelse tillkommer i området, hur detta 

påverkar befintlig grönstruktur behöver studeras. Hur befintliga värden ska 

kompenseras eller förstärkas behöver också diskuteras. 

Påverkan på ekosystemtjänster

Genomförande av planförslaget kan innebära att träd som står på allmän plats behöver 

tas ned. Träd bidrar med flertalet ekosystemtjänster såsom skuggning, vindskydd och 

estetik. Inriktningen ska vara att träden i första hand ska bevaras och i andra hand där 

det inte är möjligt att bevara träden, ersättas. Ett uppvuxet träd bör ersättas med tre 

nya träd. 

Behov av kompensationsåtgärder

Behov av kompensationsåtgärder behöver utredas inom ramen för planarbetet. Ett 

antal träd vid Stabbeparkens entré kan behöva tas ned och behöver i sådant fall 

kompenseras för. 

Behov av förstärkningsåtgärder

Eftersom Stabbeparkens entrézon påverkas och förutsättningarnarna förändras 

bör denna förstärkas genom en ny gestaltning som tydliggör parkens entré, stärker 

orienterbarheten och ökar upplevelsen av allmän plats. 



Förslag på strategi

14

Nedan beskrivs hur identifierade behov kan hanteras inom området. Detta med hjälp 

av inriktningarna Nyttja, Värna, Utveckla och Tillskapa.  

Nyttja
• Stabbeparken, Stabbeskogen och Stabbegatans grönområde

De tillkommande bostäderna kommer ha god tillgång till park- och grönområden. 

De omkringliggande parkerna har höga kvaliteter och uppfyller Grönstrategins 

rekommendationer avseende avstånd och sociotopvärden.

• Lekplats 395, 270 och 237

Stadsdelslekplatsen i Stabbeparken samt områdeslekplatserna i Träringen och 

Stabbeskogen ligger båda på lämpligt avstånd från planområdet. 

Värna
• Gröna kopplingar och spridningskorridorer 

De gröna kopplingarna i Sävenäs skapar viktiga spridningskorridorer för djur- och 

växtliv samt rekreativa stråk för människor. Dessa är viktiga att värna. De gröna 

kopplingarna mellan bostadsområdena och Delsjöområdet är en del av de större gröna 

kilarna som fortsätter ut från Delsjöområdet till söder och öster. 

• Äldre och skyddsvärda träd

I Sävenäs finns gott om äldre och skyddsvärda träd. På Stabbetorget finns flera 

uppvuxna träd som, utöver sin storlek och blomning, har stora sociala värden. I 

anslutning till planområdet finns bland annat fyra stora almar som måste skyddas. 

Stora träd har ofta höga ekologiska värden och bidrar i högre utsträckning till gott 

mikroklimat samt biologisk mångfald än mindre och yngre träd. Träd kan också ha 

stora kulturella och sociala värden. Exempelvis genom att ge uttryck för tidsanda, 

tradition, natursyn och estetik. Träd kan också stå för kontinuitet i stadsrummet, de 

lever länge och kan ge en känsla av sammanhang och koppling till platsens historia. 

Träd har även flera pedagogiska värden, som att visa på årstidsväxlingar med blomning 

och höstfärg samt bära frukt och bär. Läs mer om träds betydelse i Stadens träd - Policy 

för park- och gatuträd I Göteborg. 
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• Tillgängliga grönytor

Sävenäs är ett kuperat område där få grönytor kan räknas till tillgänglighetskategori 1. 

Sävenäs förtätats samtidigt som få nya grönytor tillkommer vilket gör de tillgängliga 

grönytor som redan finns särskilt viktiga att värna.

Utveckla
• Stabbeparkens västra entré

Planförslaget ger en stor påverkan på Stabbeparkens entré från väster. Bland annat 

genom försämrade siktlinjer in i parken samt avsmalning av rummet vilket kan minska 

känslan av offentlig plats. Genom att förstärka och förtydliga parkens entré kan 

effekten av den nya byggnationen mildras. 

• Lekplats 395

De äldre delarna av lekplatsen är i behov av upprustning. Lekplatsen är välanvänd 

av både boende och skolelever. Lekplatsen planeras att rustas upp av park- och 

naturförvaltningen under 2022.

 

Föreslagna strategier

Upprustning av entrézon, bör hanteras inom ramen för detaljplanen

Upprustning av stadsdelslekplats, planeras att utföras under 2022 av ponf

Ungefärligt planområde



Behov av ytterligare utredningar
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Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder för förlorade sociala och ekologiska värden behöver utredas 

vidare för att kartlägga vilka värden som finns, i vilken grad dessa påverkas och hur de 

kan kompenseras inom ramen för planarbetet. 

Upprustning av Stabbeparkens entré
Ett gestaltningsförslag för Stabbeparkens entré behöver tas fram.

Ombyggnation av Stabbetorget
Den nya bebyggelsen vid torget kan komma att kräva att åtgärder görs även på 

torget. Exploatören har framfört önskemål om att göra vissa förändringar av torgets 

gestaltning. Vilka förändringar som är lämpliga eller möjliga på torget behöver utredas. 



Bilaga: Planeringsförutsättningar

Grönstrategi för en tät och grön stad

Utredningens syfte är att ta fram en områdesspecifik utredning för att inom plan- 
och programarbete uppnå Grönstrategins mål samt tillgodose en god kvalitet 
på grönstrukturen i området. Grönstrukturens brister, behov och möjligheter 
samlas i utredningen för att denna information ska kunna komma in i rätt skede i 
planprocessen. Grönstrukturutredningen berör enbart mark planlagd som allmän plats 
park eller allmän plats natur. 

Utredningens syfte

Grönstrategi för en tät och grön stad är en målbild för hur en önskvärd grönstruktur 
i Göteborg kan se ut och fungera. Grönstrategin beskriver och sätter minsta mått på 
olika typer av gröna friytor, och klargör att alla boende och arbetande i Göteborg ska 
ha tillgång till parkmark inom 300 m från bostaden eller arbetsplatsen. Grönstrategin 
är ett planeringsdokument som ska ligga till grund för all planering i Göteborg.  
Grönstrategins olika park- och naturtyper:
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Sociotopvärden är ett sätt att beskriva kvaliteter på en plats, och vilka förutsättningar 
en park måste ha för att kunna inhysa en viss funktion. Sociotopvärden används som 
ett planeringsverktyg med syfte att skapa mångfunktionella parker och naturområden 
av hög kvalitet.

Stadens grönstruktur ska ha förutsättningar för att inhysa olika sociotopvärden. I 
följande tabell redovisas de sociotopvärden som ska finnas i en bostadsnära park 
respektive en stadsdelspark, och vilka fysiska förutsättningar detta kräver:

Sociotopvärden

Kvaliteter  
(sociotopvärden) Förutsättningar

In
om
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Vila

Mötesplats*

Grön oas

• Många arter av 
växter och djur  

• Parken behöver vara minst 45 m bred 
• Innehålla sittplatser 
• Minst hälften av parkytan är solbelyst kl 

12 vid vårdagsjämning
• Plan, öppen yta  

• Huvudsakligen vegetationstäckt mark
• Parken behöver vara minst 45 m bred

• Lugn och ro
• Avkoppling
• Hämta kraft

• Folkliv
• Umgås
• Titta på människor
• Ha möten

• Lummighet och/eller 
• omslutande rumslighet
• Kontrast mot 

omgivningen

• Större delen av parkytan 
understiger ljudnivå på 50 db 

• Variation av livsmiljöer både 
övergripande livsmiljöer, t.ex. lövskog, 
och ett småskaligare livsmiljöer, 
exempelvis grova träd med bohål. 

• (Ett varierat växt- och djurliv kallas 
också en stor biologisk mångfald.) 

Varierat 
växt- och 

djurliv
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Picknick

Sällskapslek

Promenad

• Lekplats och/eller 
fri lek

• Till exempel; 
kojbygge åka lådbil, 
åka pulka, klättra, 
cykla, vattenlek 

• Parken behöver vara minst 45 m bred
• Plan, öppen yta klippt gräs

• Underlag, tillgänglighet, variation?
• Minsta mått sammanhängande stråk  

500 m
• Möjlighet till vila - sittplatser
• God orienterbarhet

• Picknick
• Grilla
• Utflykt med fika

• Boule
• Kubb
• Brännboll 

• Promenera
• Vandra
• Strosa

• Attraktiv plats
• Tillgängliga sittplatser

• Tillrättalagd lek i form av lekredskap 
och/eller ej tillrättalagd lek i form av 
annat än lekredskap 

• Plan yta och/eller ojämn terräng

Lek

ST
AD

SD
EL

SP
AR

K

Kä
lla

: S
ta

ds
de

lsv
is 

Gr
ön

pl
an

 fö
r L

un
db

y, 
pa

rk
- o

ch
 n

at
ur

fö
rv

al
tn

in
ge

n,
 G

öt
eb

or
gs

 st
ad

 (2
01

8)

18



19

Tillgänglig park och natur
Utöver fysisk närhet påverkas människors tillgång till park och natur av hur tillgängliga 
områdena är. Olika grupper av människor har olika behov och det är därför viktigt 
att planera för allas olika förutsättningar. Enligt Grönstrategins delstrategi 4.4.2 bör 
Göteborgs parker och naturområden i möjligaste mån vara tillgängliga och användbara 
för alla, där topografi är en viktig aspekt att ta hänsyn till.   
 
Stadens grönområden har klassificerats i fyra olika kategorier utifrån deras 
förutsättningar att rymma parkkvaliteter med avseende på tillgänglighet, både vad 
gäller angöring och vad gäller krav på relativt plana ytor för vistelsekvaliteter.

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Områden där i stort sätt hela ytan har förutsättningar att fungera ur 
tillgänglighetssynpunkt. Större delen av ytan, minst 0,2 hektar, utgörs av en relativt 
plan yta. Rör sig generellt om mer renodlade parkmiljöer, men kan skötas mer eller 
mindre intensivt.

Områden som i delar har förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt men 
i andra delar är otillgängliga. Minst 0,2 hektar av ytan utgörs av en relativt plan yta. 
Dessa ytor är ofta hybrider meller park- och naturmiljöer. 

Områden med begränsade förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt. 
Mindre delar bedöms kunna tillgängliggöras men detta krävs generellt större 
insatser. Dessa ytor är generellt kuperade ytor med naturmarkskaraktär eller 
extensivt skött park med svår topografi. Notera att dessa områden kan ha stora 
rekreativa värden för dem som har möjlighet att nyttja dem. 

Områden som bedöms sakna förutsättningar att göras tillgängliga för allmänheten. 
Ofta kraftigt kuperade ytor med naturkaraktär. Notera att dessa områden kan ha 
stora rekreativa värden för dem som har möjlighet att nyttja dem. 
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Riktlinje för lekplatser
Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser ska ge vägledning för hur 
förvaltningen ska planera, sköta, förvalta och utveckla stadens lekplatser. Fem principer 
har tagits fram och ska ligga till grund för arbete med allmänna lekplatser och andra 
lekmiljöer. För att skapa en lekvänlig stad ska stadens lekplatser vara: nära; för alla; 
utvecklande och stimulerande; säkra samt hållbara. 

Den allmänna lekplatsen är en viktig oas för barn och fyller en betydelsefull funktion 
som offentligt rum och mötesplats i staden. Alla i Göteborg ska ha nära till utomhuslek, 
framförallt genom allmänna lekplatser men också genom andra lekmiljöer. 

Områdeslekplats 

• Lekplats riktad främst till mindre 
barn. 

• Bör finnas inom 500 meters 
promenad från bostaden utan att 
passera större barriär. 

• Bör placeras i anslutning till park- 
eller naturmark för att skapa 
förutsättningar för att leken kan 
fortsätta in till naturen. Det är 
dock viktigt att lekplatsen endast 
upplevs vara en del av parken 
och att säkra sociotopvärdena 
som gäller för aktuell kategori av 
park.

Stadsdelslekplats 

• Större lekplatser som besöks av 
de som bor i hela stadsdelen och 
är samlingsplats för alla åldrar. 

• Bör finnas inom 1 km från 
bostad. 

• Bör ligga i anslutning till park- 
eller naturmark framförallt till 
stads- eller stadsdelsparker för 
att skapa förutsättningar för att 
leken kan fortsätta in till naturen. 

Utflyktslekplats 

• Stora lekplatser som är unika, 
generationsövergripande och 
strategiskt belägna lek- och 
mötesplatser som är värda att ta 
sig till från hela staden. 

• Ska placeras väl spridda över 
hela staden.

• Ska vara lättillgängliga genom 
närhet till god kollektivtrafik och 
lätt att hitta till och från via trygga 
och tillgängliga gångvägar.



Läs mer
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Följande planeringsunderlag ligger till grund för grönstrukturutredningen:

• Grönstrategi för en tät och grön stad (2014)
• Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser (2019)
• Stadsdelsvis grönplan Örgryte-Härlanda (2019)
• Stadens träd - Policy för park- och gatuträd i Göteborg (2016)




