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Läsanvisning 
 
Grönstrukturutredning är en strategisk dokument som Park- och naturförvaltningen 
tar fram som ett underlag till Stadens planarbete. En grönstrukturutredning belyser 
hur grönstrukturen inom aktuellt detaljplaneområde eller planprogramsområde bör 
utvecklas i enlighet med Grönstrategi för en grön och tät stad (2014) samt i enlighet 
med indikatorer för en god gestaltad livsmiljö (BN Inriktningsbeslut 2, pågående arbete 
med Översiktsplan för Göteborg). 
 



Sammanfattning

Detaljplanen Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg ligger inom 
en stadsdelen Järnbrott där det idag finns relativt god tillgång på offentlig friyta. Inom 
både detaljplanen och pågående programarbete planeras det för ett stort antal tillskott 
av bostäder. Då syftet med planen är att utveckla området kring Frölunda torg och 
Marconigatan som ”kraftsamlingsområde” är det viktigt att i takt med förtätningen av 
bostäder och verksamheter tillskapa nya, robusta, gröna offentliga miljöer. Minst en 
bostadsnära park tillskapas inom detaljplanen för att möta tillkommande exploaterings 
behov. Inom detaljplaneområdet finns även ett flertal viktiga frågor att hantera, 
exempelvis kopplingen upp mot stadsparken Positivparken-Ruddalen i form av ett 
grönt stråk. 

Vad finns och vad behövs?

Värna
• Träd som eventuellt omfattas av biotopskydd

Nyttja
• Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen 

• Närliggande stadspark Positivparken-Ruddalen (inkl. utflyktslekplats 333)

• Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken

• Närliggande bostadsnära park/natur Spinetten (inkl. lekplats 364)

Utveckla
• Frölunda-Majornastråket - ett 4 km långt grönt stråk

• Tydliggöra angöringspunkt i form av platsibldning vid gångbron mellan 
Frölunda torg och Topasgatan.

Tillskapa
• Minst en bostadsnära park med en storlek på minst 0,2 ha inom 

detaljplaneområdet som inrymmer vistelsekvaliteter vila, mötesplats, 
varierat växt- och djurliv samt grön oas

• Tillskapa en områdeslekplats för att möta upp brist inom området.

• Tydliga stråk över Marconigatan som säkerställer möjligheten för fotgängare 
att röra sig mellan områdena.

• Utred om en buffertzon av vegetation ut mot Västerleden bör utvecklas för 
att dämpa bullernivåer 

våra utvecklingstankar komprimerade



[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

Tillgänglighetskategorier 
Klassicering i kategorierna 1-3 avgör i vilken grad ytorna har förutsättningar att rymma parkkvaliteter 
med avseende på tillgänglighet, både vad gäller angöring och vad gäller krav på relativt plana ytor för 
vistelsekvaliteter 1.

Kategori 4: 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. 

BarriärProgramområde Pågående detaljplaner Infoskylt naturområde

Kategori 2: Grönområde som i delar har förutsättningar för tillgänglighet men i andra delar är 
otillgängligt. Minst  0,2 hektar av ytan ska vara relativt plan. Dessa ytor innehåller ofta både ytor 
med parkkaraktär och naturmark.

Kategori 1: Grönområde där i stort sett hela ytan har förutsättning att göras tillgänglig. Större delen 
av ytan är relativt plan. Generellt typiska parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt. 

Kategori 3: Grönområden med begränsad tillgänglighet, där mindre delar bedöms kunna göras mer 
tillgängliga, kräver dock större insatser. Ofta kuperade ytor med naturkaraktär, eller extensivt skött 
park med svår topografi.

Övergripande grönstruktur 
Kartläggning

4

DP Frölunda torg

Ruddalen

Järnbrottsskogen

Välen

1 För ytterligare fördjupad beskrivning av kategorisering av bostadsnära park och natur, se sida 15.
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Detaljplanens sammanhang 
Detaljplan vid Frölunda torg är en centralt belägen i stadsdelen Frölunda i sydvästra 
Göteborg. I stadsdelen består bebyggelsen till stor del av höga, skulpturala 
flerbostadshus omgärdade av parker, naturområden och parkeringar men också av låg 
villabebyggelse eller industriverksamheter. Trafiklederna Dag Hammarskjöldsleden och 
Västerleden är stora barriärer i området. Avsaknaden av trygga och attraktiva platser 
att korsa trafiklederna begränsar möjligheterna att nå omkringliggande grönstruktur. 
 
I ett pågående planprogram för Frölunda planeras det för 3000 (obs preliminär siffra, 
ej fastställt) nya bostäder, kommunal service och verksamheter. Det pågär även ett 
flertal planer som innebär förtätning av bostäder, verksamheter, bland annat detaljplan 
vid Marconigatan där bostäder är huvudinnehåll. På en strategisk planeringsnivå 
pågår även arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda och Dag 
Hammarskjöldsleden.

Grönstrukturens karaktär 
Frölunda har en förhållandevis svag sammanhängande grönstruktur. En grundläggande 
kvalité för området är närheten till grönska och rekreationsmöjligheter med en 
varierande tillgänglighet. Landskapets omväxlande terräng, som är både flack och 
kuperad, har till stor del präglat bebyggelsens och infrastrukturens utbredning.  
 

Parker  
Frölunda är en stadsdel med ett flertal parker och naturområden. Positivparken,  
tillsammans med Ruddalen, är en av Göteborgs stadsparker. I närheten av aktuellt  
detaljplenområdet finns stadesdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken.

Naturområden 
I Frölunda finns även de större naturområdena Ruddalen och Järnbrottsskogen.
Ruddalen är ett välbesökt större natur- och rekreationsområden med både ekologiska 
och rekreativa värden. Järnbrottsskogen utgör en viktig del av grönstrukturen i 
området och erbjuder en relativt ostörd bostadsnära naturupplevelse.

Gröna stråk och samband 
Inom stadsdelen finns ett flertal gröna stråk/samband mellan parker och 
naturområden, med förhållandevis svag koppling. I väst bildar Västra kyrkogården 
tillsammans med Svaleboskogen, Ruddalen, Järnbrottsskogen/Gnistberget och Välen 
en mer eller mindre sammanhängande grön kil som är viktig både på en lokal och 
kommunal nivå, Ruddalen-Välenkilen.  

Lekplatser
Totalt finns det 20 st kommunala lekplatser i Frölunda/Högsbo. Bland dessa finns 
en utflyktslekplats, 7 st stadsdelslekplatser, 12 st områdeslekplatser samt även ett 
flertal naturområden som erbjuder olika typer av lekmiljöer. Inom analysområde med 
Frölunda torg som utgångspunkt nås ingen av de tre närmsta lekplatserna inom 500 
meter. 



[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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Ruddalen

Positivparken

DP Frölunda torg

Spinetten

Järnbrottsskogen

Rundradioparken

Slottsbergsparken Altparken/altallén

Kategori 2: Grönområde som i delar har förutsättningar för tillgänglighet men i 
andra delar är otillgängligt. Minst 0,2 hektar av ytan ska vara relativt plan. Dessa ytor 
innehåller ofta både ytor med parkkaraktär och naturmark.

Kategori 1: Grönområde där i stort sett hela ytan har förutsättning att göras tillgänglig. 
Större delen av ytan är relativt plan. Generellt typiska parkmiljöer, men kan skötas mer 
eller mindre intensivt. 

Kategori 3: Grönområden med begränsad tillgänglighet, där mindre delar bedöms 
kunna göras mer tillgängliga, kräver dock större insatser. Ofta kuperade ytor med 
naturkaraktär, eller extensivt skött park med svår topografi.

Kategori 3:  
offentlig friyta med begränsad 

tillgänglighet 16,5 % 2

Övrig markyta 78,8 %

Kategori 1-2: tillgänglig offentlig friyta 4,7 % 2

BarriärÖvrig friyta Detaljplaneområde Analysområde* Lekplats

2 Park- och naturförvaltningen har en målsättning om att minst 15 procent av marken inom en stadsdel ska utgöras av offentliga friytor (parker, natur, torg, lek-
platser med mera). Siffran är baserad på forskning från bland annat Spacescape och används som en analysmetod för att undersöka tillgång till offentliga friytor 
samt för att säkerställa tillräckligt med vistelseytor i den täta staden
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Offentlig friyta 
Inom analysområdet (inkluderat ca 1000 meter från programområdet, avgränsning 
barriärer) utgörs 21,2 procent av den totala markytan av offentlig friyta (målsiffra 
minst 15 % offentlig friyta). Denna siffra inkluderar lekplatser, mindre platsbildningar 
och gröna stråk samt parker, naturområden, torg över 0,2 ha som förvaltas av Park- 
och naturförvaltningen. Övrig friyta som inte förvaltas av park- och naturförvaltningen 
är ej inkluderade. Detta innebär att området uppnår rekommendationen om minst 
15 procent offentlig friyta av den totala markarealen. Friyta på kvartersmark har ej 
inkluderats i analysen på grund av Park- och natur-förvaltningen inte har rådighet över 
dessa ytor och därmed inte kan säkerställa att de är allmänt tillgängliga, kvalité och att 
de bevaras över tid. 

Tillgång till offentlig friyta av tillgänglig karaktär (anlagd parkmark) är relativt god inom 
analysområdet på övergripande nivå. Detaljplaneområdet är ett utpekat bristområde 
där grönstrategins riktvärde om bostadsnära park och natur inom 300 meter från 
bostads inte uppnås. Fortsatt utgör Järnbrottsskogen samt delar av Ruddalen en stor 
del av analysområdets markareal vilka är kategoriserad enligt kategori 3, dvs offentlig 
friyta med begränsad tillgänglighet. Sett ur tillgänglighetsperspektiv har inte alla 
möjlighet att nyttja området. Både Marconigatan och Käppens bebyggelsestruktur 
utgör en tydlig barriär mellan planområdet och naturområdet.  

Ruddalen är utpekat som ett större natur- och rekretionsområde i Grönstrategin 
och har stor betydelse för stadens friluftsliv. Det är ett område som försörjer hela 
staden. Stora delar av Ruddalen består av kuperad naturmark vilket gör området 
svårtillgängligt exempelvis för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Sammanfattningsvis är det inom detaljplaneområdet stor brist på offentlig 
friyta. Idag finns ingen offentlig friyta inom aktuellt detaljplaneområde. Minst en 
bostadsnära park bör tillskapas för att möta tillkommande exploaterings behov. 
Inom detaljplaneområdet finns även ett flertal viktiga frågor att hantera, exempelvis 
utveckling av Frölunda-Majornastråket.

Detaljplanen innebär ett stort bostadstillskott i stadsdelen samtidigt som Frölunda 
torg är en urban plats som lockar många besökare. I framtiden kommer det både 
bo och vistas många människor i området, därav bedöms behov av tillkommande 
offentlig friyta som mycket stort vilket måste tillskapa inom pågående planarbete.

Torg med vy mot Frölunda torg
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*
*

*

Programområde

Bostadsnära park/natur  
kategori 1 och 2

Bostadsnära park/natur  
kategori 3

0-200 m från park/natur

200-300 m från park/natur

300-500 m från park/natur (brist)

Mer än 500 m från park/natur (brist)

Gångväg

Programområde

0-500 m från stadsdelspark

500-1000 m 

1000-1500 m (brist)

Mer än 1500 m (brist)

Analys visar att det inom 
detaljplaneområdet är 
stor brist på tillgång till 
bostadsnära park och natur 
inom 300 meter utan att 
korsa barriär.

*
*

*

Bostadsnära park/natur  
kategori 1 och 2

Bostadsnära park/natur  
kategori3

Teckenförklaring

0-200 m från park/natur

200-300 m från park/natur

300-500 m från park/natur (brist)

För beskrivning av kategorier 1-3, se sida 13.

Gångväg

Analysen är framtagen genom metoden Space Syntax, där gångavståndet mellan enskilda adresspunkter 
och respektive park/naturområdes yttre gräns har räknats ut. Spårvägar, vattendrag och större vägar 
är inkluderade som barriärer. Analysen visar vilka områden som har tillgång/bristande tillgång till 
bostadsnära park eller natur inom 300 meter.

Teckenförklaring

0-500 m från stadsdelspark

500-1000 m 

1000-1500 m (brist)

Mer än 1500 m (brist)

Gångväg

Analys visar att 
detaljplaneområdet har 
god tillgång till stadspark/
stadsdelsparker inom 1000 
meter.

Nåbarhetsanalys
- stadspark/stadsdelspark

Nåbarhetsanalys
- bostadsnära park och natur
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100 0 100 200 300 400 m

Administrativa gränser

Lekplats

Adresspunkter

 250 - 500 m

 500 - 750 m

 750 - 1000 m

 1000+ m

Teckenförklaring

Enligt Park- och naturförvaltningens Riktlinje för lekplatser (2019) bör alla boende 
ha 500 meter till en områdeslekplats. Analysen är framtagen genom metoden Space 
Syntax, där gångavståndet mellan enskilda adresspunkter och respektive park/
naturområdes yttre gräns har räknats ut. Spårvägar, vattendrag och större vägar är 
inkluderade som barriärer. Analysen visar vilka områden som har tillgång/bristande 
tillgång till områdeslekplats inom 500 meter.

Inom området för detaljplan 
Frölunda torg är det brist på 
lekplats. 

Nåbarhetsanalys
- områdeslekplats

*
*

*

Programområde

Bostadsnära park/natur  
kategori 1 och 2

Bostadsnära park/natur  
kategori 3

0-200 m från park/natur

200-300 m från park/natur

300-500 m från park/natur (brist)

Mer än 500 m från park/natur (brist)

Gångväg

*
*

*

Lekplats

Teckenförklaring

250-500 m

500-750 m

750-1000 m

1000+ m



Detaljplanens påverkan
Tillgångar och behov
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Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan  
som ”kraftsamlingsområde” genom att bland annat förtäta och komplettera med 
fler bostäder och verksamheter, samla handel och service och nyttja läget med 
tät bebyggelse som präglas av mer stadsmässighet. Planen föreslår ett tillskott på 
sammanlagt 1600 bostäder. 

Vid förtätning inom och omkring detaljplan Frölunda torg kommer parker och 
naturområden utsättas för en högre användningsgrad. När detta sker i ett område 
som redan har brist på kvalitativ och tillgänglig offentlig friyta är det viktigt att värna 
befintliga, och tillskapa nya, robusta offentliga miljöer i samma takt som utbyggnad 
av bostäder sker. Trångboddheten i Frölunda är sedan tidigare problematisk och 
utformningen av det offentliga rummet är en hörnsten i bygget av ett jämlikt Göteborg. 
Särskilt viktigt blir det att tillskapa kvalitava offentliga ytor inom och runt området 
då det här, utöver beonde, dagligen kommer att röra sig ett stort antal besökare. 
Tillkommande offentlig friyta behöver vara tillräckligt stora ytmässigt för att kunna 
hantera ett högt besökstryck och samtidigt erbjuda rekreativa kvaliteter.  
 
Frölunda torg är utpektad som strategisk tyngdpunkt inom stadens översiktliga  
arbete. I linje med föreslagen utveckling av området där bostäder, verksamheter, 
handel och service är det av stor vikt att de de offentliga friytorna får ta plats. En  
alltför ensidigsatsning på någon eller några av dessa funktioner riskerar att försvåra  
en utveckling av området som strategisk tyngdpunkt.

Vad finns?
• Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen 
• Närliggande stadsparken Positivet-Ruddalen 
• Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken 

Vad behövs?
• Minst en bostadsnära park med en storlek på 0,2 ha inom DP-område som inrymmer 

vistelsekvaliteter vila, mötesplats, varierat växt- och djurliv samt grön oas. 
• Tillskapa en områdeslekplats, förslagsvis inom den bostadsnära parken.
• Utveckla och stärk det gröna stråket Frölunda-Majornastråket
• Minska Marconigatans barriäreffekt. Etablera tydliga stråk och kopplingar över 

Marconigatan.

• Tydliggöra angöringspunkt vid gångbro mellan Frölunda torg och Topasgatan.



Förslag på utveckling

11

Nyttja

• Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen 

• Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken

• Närliggande stadspark Positivet-Ruddalen 

Utveckla
• Frölunda-Majornastråket (1) 

Stor potential att peka ut och utveckla grönt stråk som sträcker  
sig från gångbron vid Frölunda torg, genom Positivparken, förbi  
Altplatsen och vidare genom Torpadammsparken, därefter längs  
med Sjupundsgatan samt slutligen genom Svaleboskogen. Det  
skulle i så fall bli ett nästan 4 km långt grönt stråk som kopplar  
samman två flera stadsdelar och som kopplar ihop Positivparken,  
Ruddalen, Torpadammsparken, Västra kyrkogården, Svaleboskogen  
- hela vägen fram till Slottsskogen. Det gröna stråket stärker  
kopplingarna till stadsparken. Det är av stor vikt att möjliggöra  
trädplantering längs med det gröna stråk inom detalj- 
planeomådet. Se inringad yta på kartan.  
 
 

5

2

4

4

4

3

1

6

Utveckling park/natur

Utveckling ny park

Utveckling plats

Utveckling lekplats

Utveckling grönt stråk

Viktiga stråk och kopplingar
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Definition Gröna stråk enligt Översiktsplan: 
Gröna stråk är bilfria och långsträckta offentliga rum som  innehåller  
mer eller mindre sammanhängande vegetation med tydlig rumsverkan.  
Kontinuiteten handlar om orienterbarhet; vid korsande av barriär ska det  
vara tydligt hur stråket fortsätter på andra sidan och hur man tar sig dit.  
I sekvenser där grönskan inte är sammanhängande är det viktigt för  
upplevelsen av det gröna stråket att den visuellt sett inte försvinner helt  
ur blickfånget. Bitvis kan stråken vara ganska smala, men de vidgas i  
anslutning till platsbildningar eller där de passerar genom eller i kanten  
av  parker och andra offentliga platser. 
 
 
Tillskapa.

• Ny bostadsnära park (2) 
Inom detaljplaneområdet måste en bostadsnära park med en storlek på minst 0,2 ha 
som inrymmer vistelsekvaliteter vila, mötesplats, varierat växt- och djurliv samt grön oas 
tillskapas. tillskapas. Med tanke på detaljplaneområdets stora brist på tillgång till offentlig 
friyta bör den tillkommande parken vara dimensionerad för att möta tillkommande boendes 
behov och önskemål samt klara ett högt besökstryck. Parken bör därför vara större än 
minimummåttet (0,2 ha), ca 0,5 ha. Området är idag till stor del hårdgjort och saknar helt 
park eller annan offentlig friyta. Här kommer ett stort antal människor i en framtid både 
bo men också vistas. Det krävs därför att allmän plats park tillskapas för att möta upp 
behov som uppstår vid exploatering för att uppnå Grönstrategins riktvärden. Inom området 
behöver man kunna erbjuda icke-kommersiella miljöer som möjliggör för möten, ger ett 
större inslag av grönska för att luckra upp den hårdgjorda atmosfären samt tillgodoser 
behov av offentlig friyta. Se riktlinjer för kvaliteter inom bostadsnära park och natur på sida 
13-14. 

• En buffertzon ut mot Västerleden för att dämpa bullernivåer (3) 
Undersök möjligheter kring att skapa en buffertzon av träd och undervegetation som kan 
fungera som en bullerdämpande åtgärd ut mot Västerleden. Västerleden är idag hårt 
trafikerad och bullerproblematiken är viktig att hantera inom planarbetet. 

• Tydliga stråk över Marconigatan och offentlig platsbildning (4) 
Arbeta för att minska Marconigatans barriäreffekt. Tillskapa tydliga stråk genom 
släpp i bebyggelsen på östra sidan för att möjliggöra kopplingar över Marconigatan. 
Säkerställ möjligheten för fotgängare att röra sig över den framtida stadsgatan mellan 
bostadsområdena/övriga målpunkter. I anslutning till befintlig gångbro bör en offentlig 
platsbildning etableras för att skapa en attraktiv och upplevelsemässigt trygg koppling 
mellan Frölunda torg och Käppens bostadsområden. 

• Ny områdeslekplats (5) 
En ny områdeslekplats bör tillskapas inom detaljplaneområde enligt Park- och 
naturförvaltningens Riktlinjer för lekplatser (2019). Idag utgör detaljplaneområde ett 
bristområde då lekplats inte nås inom 500 meter från bostad. Lekplats placeras med fördel 
i den centralt belägna bostadsnära parken. Parken bör ytmässigt vara dimensionerad för att 
både fylla sitt rekreativa syfte men också kunna inrymma en områdeslekplats. Lekplasten 
säkerställer att barn får tillgång till lek i sitt närområde och stärker parken som mötesplats i 
området. Läs mer om områdeslekplats på sida 16. 

• Tydliggöra angöringspunkt vid gångbro (6) 
Gångbrons angöringspunkter på båda sidor bör tydliggöras genom att skapa bättre 
orienterbarhet runt dessa. I ett andra steg kan en breddning av bron studeras.

Grönt stråk - Frölunda torg i 
söder och Svalöeboskogen 
i norr.



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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d

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)

14



15

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.



Fyll på med de dokument/policys/riktlinjer som legat till grund för 
utredningen

Läs mer
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Följande planeringsunderlag ligger till grund för grönstrukturutredningen:

• Grönstrategi för en tät och grön stad (2014) 

• Riktlinje för lekplatser - Lekvänlig stad åt alla (2019).






