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Inledning och bakgrund
Grönstrukturen i en kommun är minst lika viktig som trafikstrukturen 
och bebyggelsestrukturen, speciellt i skapandet av hållbara samhällen 
och en sammanhängande, lättläst stad eller tätort� Grönytor som parker, 
naturreservat, tätortsnära natur samt grönskande gator bidrar med både 
ekologiska, rekreativa och sociala värden� Grönska bidrar med en mängd 
ekosystemtjänster i form av kylning, luftrening, bullerdämpning och 
pollinering. Grönska har också restorativa effekter på människor, till exempel 
sänker vistelse i grönska stressnivåer och förbättrar immunförsvaret� 
Grönytor uppmuntrar även till fysisk aktivitet�

Såhär läser du programmet
I programmets inledning och bakgrund beskrivs varför detta program tagits 
fram, dess syfte och avgränsningar samt ramverk som programmet bygger 
på� Kopplingar till översiktsplanen förtydligas� Kapitlet Teori och strategier, 
programmets huvuddel, beskriver grönstrukturens viktiga roll, vedertagna 
teorier och metoder för grönstrukturplanering samt ekosystemtjänster 
och viktiga begrepp� Huvuddelen avslutas med strategier för kommunens 
grönstrukturplanering samt förslag på metoder för hur dessa kan uppnås� 

Till programmet hör två bilagor� Den första bilagan innehåller beskrivningar 
av tätorternas grönstrukturer samt deras status idag� Tätorternas grönstruktur 
värderas utifrån vilka ekosystemtjänster de främjar i dagsläget� Dessutom 
identifieras svagheter och förbättringsförslag för varje tätort.

I den andra bilagan presenteras en sammanfattning av den medborgarenkät 
som gjordes sommaren 2020 samt en beskrivning av hur enkätsvaren 
påverkat programmets utformning� Här beskrivs av lagar och nationellt 
uppsatta mål av vikt för grönstrukturprogrammet, vilka listas under Ramverk 
och överväganden� Den andra bilagan innehåller också en mer detaljerad 
beskrivning av kopplingarna till översiktsplanen�

Varför görs ett grönstrukturprogram?
Grönstrukturprogrammet är enligt Boverket ett centralt verktyg för att bevara 
och utveckla grönstruktur och ekosystemtjänster i planering, byggande och 
förvaltning� I programmet kan kommunen fatta beslut om målsättningar, 
strategier, ställningstaganden och riktlinjer för grönstukturplanering� 

Grönstrukturprogrammet är ett viktigt underlag för översiktsplanen och 
fysisk planering i stort� Det är också en konkretisering och en metod för att 
uppnå de ekologiska och sociala hållbarhetsprogrammen�

Grönstrukturen är en av tre bärande strukturer i fysisk planering enligt PBL� 
Strukturerna är grönstruktur, bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur. 
Dessa har samma status och ska sammanvägas vid all planering� Inom 
kommunen har bebyggelsestrukturen konkretiserats i Riktlinjer för 
bostadsförsörjning och trafikinfrastrukturen av kommande Trafikstrategi. 
Detta Grönstrukturprogram konkretiserar grönstrukturen�
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Syfte
Grönstrukturprogrammet syftar till att:

 • vara ett kunskapsunderlag och en vägledning för     
 grönstrukturplanering på alla nivåer

 • öka samverkan kring grönstrukturfrågor och samplanera de tre   
 bärande strukturerna grönstruktur, bebyggelsestruktur och    
 trafikinfrastruktur

 • samla och förmedla kunskap om grönstrukturens viktiga roll för   
 människan och klimatet

 • öka förståelse och intresse för grönstruktur

Programmet ska användas i översiktsplan- och detaljplanarbetet samt den 
fysiska planeringen och förvaltningen av Bollnäs kommun� 

Ramverk och överväganden
Grönstrukturprogrammet utgår ifrån:

 • Agenda 2030 

 • Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt   
 etappmålet Hållbar stadsutveckling

 • Plan- och bygglagen

 • Miljöbalken

 • Kulturmiljölagen

 • Boverkets vägledningar angående grönstruktur, ekosystemtjänster   
 och folkhälsa, som publikationerna Bostadsnära natur, Grönplanera! 
 Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet samt verktyget  
 ESTER�

Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket



Avgränsningar
Grönstruktur hänger ofta tätt samman med kommunens blåstruktur� Dessa 
frågor kommer inte att hanteras i grönstrukturprogrammet eftersom de redan 
hanteras i flera andra kommunala dokument som VA-plan, Dagvattenstrategi 
och riktlinjer samt Vatten- och fiskevårdsplan. Programmet kommer dock 
att beskriva hur hantering av dagvatten i grönstrukturen främjar en rad 
ekosystemtjänster� 

Naturvård kommer inte heller att hanteras i Grönstrukturprogrammet, utan 
hanteras i Naturvårdsprogrammet� Kulturmiljö som starkt hänger samman 
med grönstruktur kommer att hanteras�

Koppling till andra styrdokument
Grönstrukturprogrammet samspelar med följande styrdokument:

 • Översiktsplan Bollnäs kommun

 • Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad

 • Fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors (förväntas antas   
 inom de närmsta åren)

 • Naturvårdsprogram för Bollnäs kommun 

 • VA-plan Bollnäs kommun

 • Dagvattenstrategier och Dagvattenriktlinjer för Bollnäs kommun

 • Trafikstrategi och cykelplan Bollnäs kommun (förväntas antas 2022)

 • Vatten- och fiskevårdsplan Bollnäs kommun (förväntas antas 2022)

 • Hållbarhetsstrategi för Bollnäs kommun (förväntas antas 2022)

 • Program för ekologisk hållbarhet (förväntas antas 2022)

 • Program för social hållbarhet (förväntas antas 2022)

Vad säger översiktsplanen?
Flertalet strategier och ställningstaganden i översiktsplanen kan uppnås 
genom Grönstrukturprogrammet� Här nedan presenteras de viktigaste av 
dessa�

Kommunens ställningstagande kring ekosystemtjänster är att en väl planerad 
grön infrastruktur är en grundpelare för att säkerställa ekologiska samband 
som till exempel medger pollinerande insekter att förflytta sig mellan olika 
biotoper� 

6 Grönstrukturprogram



Strategier som rör grönstruktur
 • Kommunens gröna infrastruktur ska bevaras och utvecklas vid   

 planering och utveckling av tätorter, mark och vatten� Förutom att   
 understödja biologisk mångfald och möjliggöra spridningsvägar för  
 växter och djur, ska den gröna infrastrukturen nära tätorterna även ge  
 rekreationsmiljöer och ha fler funktioner som exempelvis områden   
 för fördröjning av dagvatten�

 • Kommunen ska verka för att förstärka de ekologiska sambanden i   
 kommunen, samt utreda möjligheten att ta fram en     
 grön infrastrukturplan�

 • Kommunen ska verka för en jämställd och demokratisk medverkan  
 i kultur- och fritidsliv där mångfald och mötesplatser prioriteras�   
 Ekonomiska ojämlikheter eller funktionsnedsättningar ska inte vara  
 ett hinder för att delta i samhälls-, kultur- och fritidslivet�

 • Bollnäs kommun ska verka för att utformningen av den fysiska   
 miljön inte ska vara ett hinder för någon att vara fysiskt aktiv� 

 • Fler spontan-/näridrottsplatser ska byggas på strategiskt lämpliga   
 platser för att öka befolkningens fysiska aktivitet�

 • Kommunen ska verka för att barn själva ska kunna påverka utbudet  
 av aktiviteter samt ges stöd och förutsättningar för en god hälsa och  
 skola�

 • Kommunen ska bidra till att äldre har möjlighet att vara fysiskt,   
 intellektuellt och socialt aktiva, till exempel genom att avhjälpa   
 hinder i den fysiska miljön�
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Teori och strategier
Detta kapitel är programmets huvuddel� Här beskrivs grönstrukturens 
viktiga roll, vedertagna teorier och metoder för grönstrukturplanering samt 
ekosystemtjänster och viktiga begrepp� Huvuddelen avslutas med strategier 
för kommunens grönstrukturplanering samt förslag på metoder för hur dessa 
kan uppnås� 

Vad är grönstruktur?
Begreppet grönstruktur innefattar alla ytor med någon form av grönska� 
Det kan vara trädraderna i gatumiljön och planteringarna på torget, det lilla 
skogsområdet intill husknuten, gräsytan och träden vid lekplatserna men 
även vild natur som naturreservat, skogar, skogsremsor och ängar� Även 
kvartersmark som trädgårdar och bostadsgårdar ingår eftersom de också 
innehåller gröna inslag� 

Begreppet innefattar även sociala och kulturella värden samt främjande av 
folkhälsa� Sociala värden inom grönstruktur handlar främst om att skapa 
platser för samvaro och möten� Denna samvaro går med fördel hand i hand 
med främjande av folkhälsa� Sådana platser kan vara lekplatser, motionsspår 
och spontanidrottsplatser samt odlingsytor� 

Kulturella värden kan vara historiska platser såsom kyrkogårdar, 
fornlämningar och betesmarker� Kulturell identitet handlar om att en plats 
har en tydlig karaktär som bidrar positivt till kommunens stadsbild� Det kan 
till exempel vara en plats som används mycket, en plats med en tydlig prägel 
eller konstverk�

LekplatserLekplatser BadplatserBadplatser

UtegymUtegym

PlanteringarPlanteringar

StadsodlingarStadsodlingar TrädgårdarTrädgårdar

KulturmiljöerKulturmiljöer Bostadsnära naturBostadsnära natur ParkerParker
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Grön infrastruktur
Naturvårdsverket definierar grön infrastruktur som ett ekologiskt 
funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt 
anlagda gröna miljöer som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt som 
främjar och bevarar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i hela 
landskapet�

Boverket beskriver att grönstruktur är ett samlingsbegrepp för olika ytor 
med vatten och vegetation i den byggda miljön och i landskapet� Den byggda 
miljön utgörs bland annat av parker, grönskande torg, vägrenar, alléer, 
kyrkogårdar, villaträdgårdar och bostadsgårdar� De bildar ett system av 
ekologiska, kulturella och sociala funktioner�

Grönstrukturprogrammet kommer huvudsakligen att använda begreppet 
grönstruktur eftersom det fokuserar på den tätortnära grönskan och dess 
funktioner� Grön infrastruktur används när programmet hänvisar till de stora 
sambanden, de ekologiska nätverken�

Faktisk och formell grönstruktur
Boverket beskriver två begrepp: faktisk och formell grönstruktur� Den 
faktiska grönstrukturen är all mark, oavsett ägare, som är grön� Den 
ger en komplett bild av kommunens gröna miljöer samt dess faktiska 
ekosystemtjänster och sammanhängande spridningsvägar och områden� 

Formell grönstruktur innefattar den offentliga marken som oftast ägs av 
kommunen� Det är kommunens förhoppning att detta grönstrukturprogram 
beaktas även i planering och förvaltning av mark som inte ägs av 
kommunen�

Vad är ekosystemtjänster?
Det finns fyra typer av ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande 
och kulturella. Dessa har Boverket delat in i kategorier som beskrivs nedan�EKOSYSTEMTJÄNSTER

Stödjande

Reglerande

Försörjande

Kulturella

Källa: The New Division/Boverket, CC BY-ND 4.0, bearbetad
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Stödjande ekosystemtjänster
De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner� 
De är nödvändiga för att livet på jorden ska kunna fortgå� 

Biologisk mångfald
Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem� Biologisk 
mångfald främjas genom att bevara och skapa större, sammanhängande 
naturområden, kontinuitet i den gröna miljön, spridningsvägar, värna 
om ovanliga naturtyper, skyddsvärda träd, biotopskyddade strukturer, 
nyckelarter, rödlistade arter samt att skapa en variation av olika gröna 
miljöer�

Ekologiskt samspel
Samspel mellan två eller flera arter bidrar till fler ekosystemfunktioner. 
Samspel främjas genom att bevara och skapa spridningsvägar, värna om 
skyddsvärda träd, biotopskyddade strukturer, nyckelarter samt rödlistade 
arter. Extra viktigt är att möjligheten för arter att förflytta sig mellan 
naturtyper stärks, det vill säga att skapa tillräckligt starka gröna kopplingar 
mellan grönområden�

Livsmiljöer
Livsmiljöer är en förutsättning för djur- och växtarters fortplantning, 
spridning och överlevnad� Återigen är det viktigt att bevara och skapa större, 
sammanhängande naturområden, lång kontinuitet, spridningsvägar, värna om 
ovanliga naturtyper, biotopskyddade strukturer och nyckelarter. Extra viktigt 
att bevara och skapa tillräckligt med habitat för arter�

Naturliga kretslopp
Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen� De 
naturliga kretsloppen främjas genom att bevara och skapa dammar och 
våtmarker, bördiga jordar, se till att det finns en betydande mängd växter 
som utför fotosyntes, en betydande tillförsel av dött organiskt material till 
marken och möjligheter till grundvattenbildning� Går det är det bra att bevara 
och skapa naturliga avrinningsvägar�

Jordmånsbildning
Tillräcklig jordmån behövs för att organismer ska kunna bryta ned material 
och frigöra näringsämnen i marken� Främjas genom att bevara och skapa 
bördiga jordar, humusrik jord med daggmaskar och se till att det finns 
tillräcklig tillförsel av vatten och näringsämnen samt en betydande andel 
icke hårdgjord mark�

Reglerande ekosystemtjänster
De reglerande ekosystemtjänsterna bidrar till att trygga och förbättra 
livsmiljöer�

Reglerande av lokalklimat
Grönska och natur bidrar lokalt till en jämnare temperatur, ökad luftfuktighet 
samt bidrar med skugga och skydd från vind� Lokalklimatet främjas genom 
att bevara och skapa större grönområden, större vattensamlingar och större 
områden med låg växtlighet som gräs.
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Erosionsskydd
Växters rötter binder jord och sediment både på land och i vattnet. Blad och 
grenar skyddar jord från att sköljas bort� För att främja erosionsskydd behövs 
träd och annan vegetation som ger skydd från erosion främst i lägen med 
topografiska höjdskillnader samt i närhet till större vattensamlingar.

Skydd mot extremväder
Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som 
översvämning, skyfall, skred, torka och stormar� Ekosystemtjänsten främjas 
genom att bevara och skapa naturliga avrinningsvägar, större grönområden, 
våtmarker och fördröjningsmagasin, se till att det finns en betydande andel 
icke hårdgjord mark, en betydande mängd växter som utför fotosyntes, 
träd och vegetation som skyddar mot erosion i erosionsutsatta lägen samt 
genomsläppliga jordar� 

Luftrening
Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar. Luftren-
ing främjas genom att det finns en betydande mängd växter som utför fo-
tosyntes, större grönområden och omsorgsfull placering av träd och buskar 
som skyddar från luftföreningar från exempelvis vägar.

Reglering av buller
Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar lugnare 
miljöer för människor och djur� Bullerreglering sker med fördel med hjälp av 
att se till att det finns en betydande andel icke hårdgjord mark, en betydande 
mängd växter som utför fotosyntes samt trädrader och buskage som dämpar 
buller från till exempel vägar.

Rening och reglering av vatten
Våtmarker, grönområden och andra typer av ekosystem fördröjer, filtrerar 
och renar vatten och förebygger översvämningar, erosion och torka� Denna 
ekosystemtjänst främjas genom att se till att det finns en betydande andel 
icke hårdgjord mark, en betydande mängd växter som utför fotosyntes, att 
bevara och skapa våtmarker och fördröjningsmagasin, ha genomsläppliga 
jordar och naturliga avrinningsvägar�

Pollinering
Insekter pollinerar blommande växter som i sin tur utvecklar frukter, bär 
och frön som hjälper växter att sprida sig samt att insekterna också utför 
samma tjänst för matproducerande växter till människor och djur. Pollinering 
främjas genom att bevara och skapa ängsytor, blomrika marker, sandiga 
områden som fungerar som boplatser för pollinerare, kolonilotter och annan 
stadsodling och jordbruksverksamhet� Det är också viktigt att se till att det 
finns platser för placering av bikupor och insektshotell.

Reglering av skadedjur och skadeväxter
Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur, 
skadeväxter och sjukdomsbärare. Ett stort hot mot denna ekosystemtjänst 
är spridningen av invasiva arter och sjukdomar som almsjuka� Denna 
ekosystemtjänst främjas genom att bevara och skapa jordbruksverksamhet, 
kolonilotter och annan stadsodling� Det handlar också om att bevara och 
skapa värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande djur som till exempel 
skogsbryn, diken, trädridåer, stenrösen och alléer�
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Försörjande ekosystemtjänster
Produkter och tjänster som människan får direkt från ekosystemen som gör 
liv möjligt�

Matförsörjning
Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning, 
fiske och jakt. Matförsörjningen främjas genom att bevara och skapa 
jordbruksverksamhet, betesmarker, bördiga jordar, kolonilotter och annan 
stadsodling samt områden med bär, frukt och svamp�

Vattenförsörjning
Ekosystemen lagrar, renar och reglerar tillgången till vatten för 
dricksvatten, bevattning och andra ändamål� Vattenförsörjning främjas 
genom att bevara och skapa möjligheter till grundvattenbildning i marken, 
grundvattentillgångar och tillgång till vattensamlingar�

Råvaror
Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, biokemikalier 
och gödsel� Tillgång till råvaror främjas genom att bevara och skapa 
skogsmarker för skogsbruk, betesmarker för får för deras ull samt marker för 
andra råvaror som hampa och lin�

Energi
Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme och energi genom 
biogas och andra bränslen� Energi främjas genom att bevara och skapa mark 
för odling av energigrödor samt andra material som tång och ängsgräs�

Kulturella ekosystemtjänster
De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande människan får av 
naturen�

Fysisk hälsa
Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv� 
Fysisk hälsa främjas genom att bevara och skapa större grönområden, 
kopplingar dem emellan samt spridningsvägar, ytor för lek, naturlek, utegym, 
motion, bad, organiserad idrottsverksamhet samt stigar och vandringsleder, 
se till att det finns en betydande mängd växter som utför fotosyntes samt att 
se till att områdena är tillgängliga inom 300 meter för alla invånare�

Mentalt välbefinnande
Vistelse i grönska och natur främjar hälsan, välbefinnande och mental 
återhämtning. Mentalt välbefinnande främjas genom att skapa och bevara 
större, sammanhängande grönområden, lång kontinuitet, stigar och 
vandringsleder, miljöer fria från ljusföroreningar, bevarandet och skapandet 
av våtmarker och fördröjningsmagasin, kolonilotter och annan stadsodling, 
värna om skyddsvärda träd, se till att det finns en betydande mängd växter 
som utför fotosyntes, trädrader och buskage som dämpar buller från till 
exempel vägar samt se till att områdena är tillgängliga inom 300 meter från 
bostaden. Det bör också finnas möjlighet för rogivande aktiviteter och att 
höra naturliga ljud som vågskvalp och fågelsång�
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Kunskap och inspiration
Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelsen för 
ekosystemens samband och betydelse för människan och andra organismer� 
Denna ekosystemtjänst främjas genom att bevara och skapa gröna miljöer 
för naturpedagogik samt målpunkter för skolutflykter, guider om naturens 
betydelse, lek, naturlek, utegym, kolonilotter och annan stadsodling, se till 
att det finns grönska i närheten till skolor och förskolor.

Social interaktion
Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika bakgrund 
och åldrar� Social interaktion främjas genom att bevara och skapa 
kolonilotter och stadsodlingar, bad, lek, naturlek, utegym, se till att områdena 
är tillgängliga inom 300 meter samt för alla, se till att det finns bänkar och 
bord, platser som inbjuder till samtal samt evenemangsytor�

Kulturarv och identitet
Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till lokal identitet och 
kulturarvet� Kulturarv och identitet främjas genom att bevara och skapa 
evenemangsytor, naturliga strukturer som ger identitet och platser som har en 
särskild kulturell eller religiös betydelse�

1

REDUCERAR & REGLERAR

GER OSS FÄRRE

TEMPERATUREN
I STADEN

BYGGNADER
ÖVERSVÄMNINGAR

VATTEN & VÄXTER

MINSKAR STRESS

& ÖKAR
VÄLMÅENDE

VÄXTLIGHET

STÄRKER OMGIVANDE

EKOSYSTEM

URBAN NATUR

ÖKAR OMGIVANDE
FASTIGHETSVÄRDEN

GRÖNOMRÅDEN

VÄXTLIGHET

FÖRBÄTTRAR
LJUDMILJÖN

GRÖNYTOR

FÅNGAR UPP
NÄRINGSUTSLÄPP

VÄXTLIGHETBINDER
CO2
BIOMASSA

SAMT VÄRMER & SVALKAR 

VÄXTER

STADSNATURENS
SAMHÄLLSVINSTER

1

Innehåll  ↑

Illustration: ur C/O City Gröna lösningar ger levande städer (2017), en rapport skapad ur C/O City, ett Vinnovafinansierat 
forsknings- och utvecklingsprojekt där kommuner, arkitekter, byggaktörer, miljökonsulter och forskare samarbetat.
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Varför är grönstruktur och ekosystemtjänster så viktigt?
Grönskande uterum stimulerar till möten och aktivitet samt ger möjlighet 
till rekreation och lek för alla åldrar och grupper i samhället� Detta leder till 
ökad folkhälsa, integration och social sammanhållning, en starkare social 
hållbarhet. Forskning visar att naturen har restorativa effekter på människan. 
Ett exempel är att patienter som har utsikt mot grönska mår bättre och 
tillfrisknar snabbare� Tillgång till och vistelse i gröna miljöer minskar stress 
och ökar återhämtningen. Det ökar kreativiteten hos både vuxna och barn 
samt förbättrar motorik och koncentrationsförmåga hos barn� 

Grönstrukturens roll i att stärka och främja sociala värden och folkhälsa blir 
allt viktigare eftersom människor blir alltmer stillasittande och isolerade, 
speciellt barn och ungdomar� En stor fördel med utemiljöer är att de är 
tillgängliga för alla oavsett förutsättningar�

Vegetation bidrar med fler viktiga ekosystemtjänster än de som redan 
nämnts, som att skydda dricksvattenreservoarer från förorening och ta hand 
om dagvatten genom markrening och fördröjning� Vegetation ger skugga och 
kan sänka lokal temperatur, reducera vind, minska buller, rena luften från 
luftföroreningar samt agera buffertzoner vid översvämningar.

Samspelet mellan de tre bärande strukturerna
Grönstrukturen tillsammans med bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur 
utgör de tre bärande strukturerna i fysisk planering enligt PBL� Det är viktigt 
att en balans och ett samspel skapas mellan dessa för att undvika att den 
bostadsnära grönstrukturen försvinner helt vid exploatering. Vid bebyggelse 
är grönstruktur ofta en förutsättning för att skapa tysta sidor, trivsel 
och estetiska inslag, avskärmning, bullerreducering och minskad insyn� 
Grönstruktur intill och nära bostaden ökar även attraktiviteten�

Välgestaltade grönområden är ett bra verktyg för att länka samman det 
fragmenterade stads- och tätortslandskapet, där bostadsgårdar, alléer, 
grönstråk, vattenelement och parker skapar ett sammanhang som gör det 
enklare att orientera sig i tätorten samt att identifiera dess olika delar. 

En ny väg kan genom trädplanteringar även bli ett grönstråk som agerar 
spridningskorridor och habitat för fåglar och insekter och därmed stärker 
tätortens ekologiska hållbarhet. Gröna trafikmiljöer medger kopplingar 
mellan många grönområden vilket ger växter och djur möjlighet att 
sprida sig och frodas och skapar en trevligare och mer estetiskt tilltalande 
vardagsmiljö för invånarna� Starka kopplingar och sammanhang mellan 
gröna miljöer stärker också möjlighet till fysisk hälsa och social interaktion� 

Ekologisk läskunnighet
Boverket diskuterar begreppet ekologisk läskunnighet, som innebär att 
allmänheten har kunskap om strukturer i landskapet och kan känna igen 
växt-, djur- och fågelarter. Denna läskunnighet kan bidra till en starkare 
förankring i sin naturmiljö samt en starkare förståelse för dess värden och 
dess bevarande. Kulturell identitet, till exempel kyrkogårdar, äldre parker 
och gamla alléer stärker även denna förståelse samtidigt som det ger karaktär 
och gör att människor känner tillhörighet till sina gröna miljöer� Dessa 
miljöer är viktiga att ta vara på samt involvera i arbetet med grönstruktur och 
kulturhistoria�
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Säkra tillgången till bostadsnära 
natur 
Att säkra tillgången till bostadsnära natur omfattar tre aspekter 
som alltid bör följa med i den fysiska planeringen, oavsett om 
man bygger nytt eller förvaltar den befintliga gröna resursen. 
Dessa tre aspekter är: 

- Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör

- Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till den-
na natur 

- Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och vär-
den

I denna modell behöver alla tre aspekterna beaktas. Men beroen-
de på villkoren för tillgången till bostadsnära natur som landska-
pets förutsättningar samt typ av stad och stadsdel, så väger vissa 
aspekter tyngre än andra. I innerstaden där tillgången på bostads-
nära natur kan vara begränsad av en tät bebyggelse blir kvaliteten 
och nåbarheten desto viktigare. Men man kan också överväga att 
öka andelen tillgång genom att anlägga ny natur på till exempel en 
rivningstomt. I slättbygd där tillgången och nåbarheten är begrän-
sad kan det vara angeläget att öka tillgången genom att plantera 
ny bostadsnära natur och arbeta med stråk och nätverk ut i land-
skapet. I en mindre tätort i skogsbygd, kan tillgången vara enorm 
men nåbarheten begränsad och kvaliteterna oförädlade. Inte säl-
lan omges tätorter av större vägar som ligger som barriärer mellan 
bostaden och den bostadsnära naturen. Tystnad och ro kan vara 
en av de största kvaliteterna i den bostadsnära naturen, vilken kan 
skadas av buller från vägar och trafik. För att nå framgång i arbetet 
med den bostadsnära naturen bör kommunerna alltså i det dag-
liga arbetet ha tillgång till kompetens som förstår hur aspekterna 
kompletterar, ersätter och/eller förstärker varandra. 

Tillgång

Kvalitet

Nåbarhet

Naturen bidrar till vår välfärd

En tankemodell för hur man säkrar tillgången 
till bostadsnära natur. Modellen illustrerar 
sambandet mellan de tre aspekterna – tillgång, 
nåbarhet och kvalitet, som bör beaktas i plane-
ringen, gestaltningen och förvaltningen av den 
bostadsnära naturen. 
Illustration: Helena Eriksson/5land.

Bostadsnära natur
En viktig del i arbetet med hållbar samhällsutveckling är den bostadsnära 
naturen� Den bostadsnära naturen innefattar grönytor som har sin 
utgångspunkt i bostaden och människans behov sammanvävt med naturens 
behov� Det är inte bara natur i sin vilda och orörda form, utan ofta det 
anlagda och människopräglade� Dessa grönytor spelar en viktig roll för 
sammanhållningen av hela grönstrukturen inom en kommun eller tätort�

Boverket beskriver i publikationen Bostadsnära natur 
tre aspekter som behövs för att säkra tillgången på 
bostadnära natur� De är tillgång, nåbarhet och 
kvalitet. 

Tillgången är den ändliga, faktiska resursen som 
bostadsnära natur utgör� Nåbarheten är den faktiska 
och upplevda tillgängligheten till denna natur� 
Kvaliteten innebär att de värden som finns ska tas 
tillvara och förädlas, vilket också innefattar storlek 
och innehåll�

Illustration: ur Bostadsnära natur (2007). Tre aspekter 
för att skapa och bevara bostadsnära natur. Figuren 
illustrerar sambandet dem emellan.

Fysisk aktivitet och folkhälsa
Vid förtätning tas ofta gröna ytor eller andra friytor i anspråk, vilket innebär 
att andelen grönska i framför allt städer och tätorter stadigt minskar� Detta 
medför högre slitage och högre krav på de gröna ytor som blir kvar och 
har en negativ påverkan på social och ekologisk hållbarhet� Tillgången på 
kvalitativa grönytor för både rekreation och fysisk aktivitet har blivit än 
viktigare i tider av kris, eftersom grönytor har blivit arena för möten och 
fysisk aktivitet när innemiljöerna stängts under coronapandemin�

För att tillgodose behovet av fysisk aktivitet i tätorter krävs tillräckligt stora 
ytor, närhet och bra innehåll� Det räcker inte med mikroparker och stråk� 
Ofta vid planering är det svårt att få till tillräckligt stora ytor, eftersom frågor 
om fysisk aktivitet och folkhälsa kommer in väldigt sent eller inte alls i 
planeringsprocesser� Men gröna ytor är mycket viktiga arenor för social 
hållbarhet, för möten, lek, aktivitet och andra sociala funktioner� 

Tillgänglighet
Möjligheten att röra sig och använda platser i livsmiljön är en demokratisk 
rätt oavsett funktionsnedsättningar. Allmänna platser som exempelvis gator, 
torg och parker samt fritidsområden och friluftsbad ska tillgängliggöras� Alla 
ytor och områden kan inte anpassas för alla typer av funktionsnedsättningar 
men kommunen ska sträva efter att åtminstone lekplatser och parker samt 
vägar dit ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Exempelvis kan det 
i tätorten finnas olika teman, till exempel en park med många dofter för att 
ge synsvaga upplevelser samt att det på lekplatser finns lekutrustning som 
möjliggör lek för alla oavsett funktionsnedsättningar�
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Rörelsefaktor
Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB Arkitekter utvecklat 
ett verktyg för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen som heter 
Rörelsefaktor. Verktyget identifierar fyra typer av rörelse:

 • Organiserad idrott är idrott som utövas i förening på kommunala,  
 privata eller föreningsägda platser� Omfattar både idrottsanläggningar  
 (ute och inne) samt idrottsmiljöer i luft, mark och vatten� 

 • Självorganiserad idrott, även kallad spontanidrott, omfattar   
 bollplaner, utegym, skateparker, löparspår etcetera som ligger på   
 offentlig plats och är öppet för alla och där idrottande sker på   
 egen hand� Även lokaler för kommersiell träning ingår här�

 • Vardagsrörelse omfattar parker, offentliga platser, bostadsgårdar,   
 skolgårdar etcetera där fysisk aktivitet i vardagen kan ske beroende  
 på utformning�

 • Aktiva transporter omfattar cykel- och gångvägar samt strukturer  
 som uppmuntrar till aktiva transporter som exempelvis ytor för   
 cykelparkering�

Barn och ungdomar
Barn och ungdomars psykiska och fysiska ohälsa ökar och en bidragande 
faktor är otillräcklig fysisk aktivitet� Skolgårdar, förskolegårdar och den 
bostadsnära utemiljön, skolvägar och andra rörelsestråk i närmiljön blir allt 
viktigare arenor för barns lek, lärande, sociala samspel och fysiska aktivitet� 

Forskning inom miljöpsykologi har konstaterat att grönska har restorativa 
effekter. Att kunna se och vistas i gröna miljöer påskyndar tillfrisknande, 
minskar stress och minskar risken för depressioner, även hos barn och 
ungdomar� Det ökar även koncentrationsförmåga samt motoriska färdigheter 
hos barn�
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Parkkaraktärer
Forskning om upplevelsevärden och grönområdens betydelse för vår 
fysiska och mentala hälsa har bedrivits vid Sveriges lantbruksuniversitet 
sedan 1970-talet� En tongivande forskare inom fältet är Patrik Grahn, som 
har sammanställt de mest uppskattade värdena i åtta parkkaraktärer. Ju fler 
parkkaraktärer en park innehåller, desto mer uppskattad är den eftersom 
karaktärerna ofta hänger ihop och förstärker varandra� Karaktärerna kan 
även appliceras på naturmiljöer som är tänkta att 
utnyttjas för rekreation� De lyder:

Rofylldhet: En lugn, tyst och välskött miljö 
fri från buller� En plats att bara vara� Här kan 
besökaren höra fåglar, vind, vatten och insekter�

Vildhet: En orörd miljö eller vild natur som 
till synes är opåverkad av människan� En 
plats som stimulerar fantasin och som medger 
skogspromenader och möjlighet att uppleva 
naturens olika nyanser�

Artrikedom: En mångfald av växt- 
och djurarter�

Rymd: Ett område som är stort och 
sammanhängande� Ger besökaren en känsla av frihet 
och att den ”kommit in i en annan värld”�

Grön mötesplats: En plats som inbjuder till rörelse 
och idrott men även andra aktiviteter� Oftast en stor, 
öppen gräsyta� Här medges 
picknick och utsikt över 
gräsytor eller ängsmark�

Lekfullhet: En miljö som inspirerar barn 
att springa och leka på ett uppfinningsrikt, 
självständigt och tryggt sätt� Ska tåla slitage 
och uppmuntra barn att forma sin egen miljö, 
till exempel genom kojbygge.

Fest: En plats för social samvaro där människor 
både kan umgås och betrakta andra i en grön 
miljö� Platser där människor kan samlas för 
olika aktiviteter, till exempel för uppträdanden, 
marknader eller aktiviteter�

Kultur: En plats som är tydligt påverkad av 
människan och som visar upp samhällets 
historia, konst och kultur� En 
vacker, estetisk miljö bidrar till 
kulturell identitet� 
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Parktyper och begreppsförklaring
Följande parktyper har använts vid tidigare inventering av kommunens 
parkbestånd i rapporten Parkförnyelse: 

Stadsparker är de parker som har flest funktioner och som är mest välskötta 
samt mest välbesökta. I dem finns aktiviteter som lockar en bredd av 
grupper, till exempel finns en lekplats med lek för barn i flera åldrar, 
stora och öppna gräsytor, utegym, längre promenader för de som vill gå 
och sittplatser som är anpassade både för äldre och familjer� Stadsparker 
karaktäriseras även av att de har ett stort växtutbud, ofta perennplanteringar 
samt någon kulturell anknytning� De är i regel de största områdena�

Stadsdelsparker är parker med ungefär samma funktioner som stadsparkerna 
men är mindre och som i regel endast används av de som bor i närheten� 
De innehåller oftast en lekplats, öppna gräsytor, sittplatser och mindre 
planteringar�

Grannskapsparker har oftast en eller två funktioner, till exempel lekplats 
och en öppen gräsyta som fungerar som fotbollsplan. Växtligheten består 
mestadels av träd och buskar� De används nästan uteslutande av de som bor i 
kvarteret eller grannskapet� 

Grönyta är en yta utan uppenbar funktion, oftast en gräsyta med ett fåtal 
träd� De kan fungera som mellanrum och avgränsning mellan platser� De är 
vanliga i trafikmiljöer.

Centralpark är en typ av identitetsskapande park som parkinventeringen 
förespråkar att varje större tätort ska ha. Denna centralpark bör ha flera 
karaktärer, ett större utbud av lekutrustning och fungera som en stadspark� 
Centralparken ska vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla för att 
tillgodose behovet av bostadsnära natur�

Begreppsförklaring
Grönstruktur - alla ytor med någon form av grönska, som lekplatser, 
badplatser, planteringar, utegym, stadsodlingar, trädgårdar, kulturmiljöer 
med grönska, bostadsnära natur och parker�

Grön infrastruktur - det större nätet av grönska och hur detta hänger ihop i 
ett förhoppningsvis sammanhängande och komplext nätverk.

Faktisk grönstruktur - all mark, oavsett ägare, som är grön� Ger en komplett 
bild av grönstrukturen�

Formell grönstruktur - den offentliga gröna marken som oftast ägs av 
kommunen�

Ekosystemtjänster - Uppdelat i fyra typer: stödjande, reglerande, försörjande 
och kulturella� De beskriver grundläggande funktioner hos livet på planeten 
samt positiva effekter som människan får från grönstrukturen, till exempel 
översvämningsskydd och mentalt välmående�

Bostadsnära natur - Innefattar grönytor som är en del av det dagliga livet 
och varje persons vardag� Tre nyckelbegrepp är tillgång, nåbarhet och 
kvalitet�
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Ekologisk läskunnighet - allmänhetens kunskap om landskapet och att 
kunna känna igen växt-, djur- och fågelarter med mera. Bidrar till en högre 
förståelse om hur viktig och hur känslig grönstrukturen är och hur vi kan 
bevara, skydda och utveckla den�

Tillgänglighet - möjligheten för alla människor att kunna röra 
sig och använda platser i livsmiljön, oavsett förutsättningar och 
funktionsnedsättning�

Rekreation - möjlighet att vistas i hälsofrämjande miljöer och till exempel ta 
promenader, ha picknick, mötas. Har positiv effekt på både den fysiska och 
psykiska hälsan, som beskrivs av ekosystemtjänsterna�

Parkkaraktärer - En kategorisering av värden som kan finnas i till exempel 
en park eller annan grönstruktur� Framtaget av miljöpsykologiforskaren 
Patrik Grahn och karaktärerna är: rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, grön 
mötesplats, lekfullhet, fest och kultur�

Rörelsefaktor - Ett verktyg för att främja fysisk aktivitet i 
samhällsplaneringen, framtaget av Riksidrottsförbundet tillsammans med 
FOJAB Arkitekter� Verktyget arbetar utifrån kategorierna: organiserad idrott, 
självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter�

Hållbarhetsbegrepp
Hållbarhet - FN:s definition lyder: “En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov�”

Agenda 2030 - FN:s agenda för hållbar utveckling� Består av 17 globala mål 
som innefattar att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser�

Nationella miljökvalitetsmål - en del av Sveriges miljömål som är Sveriges 
metod för att genomföra den miljömässiga dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030�

Etappmål - del av Sveriges miljömål för att underlätta arbetet att uppnå de 
nationella miljökvalitetsmålen�
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Strategier
 • Kommunen ska stärka samverkan kring grönstruktur inom    

 organisationen, med enskilda samt med lokala, regionala och   
 nationella samarbetsparter

 • Kommunen ska stärka samverkan och samspel mellan grönstruktur,  
 bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur

 • Kommunen ska stärka de gröna sambanden och kopplingarna mellan  
 grönområden för att skapa en sammanhängande, stark och hållbar   
 grön infrastruktur

 • Kommunen ska nyttja och utveckla ekosystemtjänster som grönskan  
 bidrar med i befintliga grönområden samt i nya

 • Kommunen ska säkerställa god tillgång och nåbarhet till parker och  
 grönområden

 • Kommunen ska ha ett varierat och kvalitativt innehåll i sina parker   
 och grönområden

 • Kommunen ska verka för att sprida kunskap och inspiration om   
 ekosystemtjänster och grönstrukturens positiva effekter både inom   
 organisationen och till sina invånare
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Kommunen ska stärka samverkan kring grönstruktur inom 
organisationen, med enskilda samt med lokala, regionala och 
nationella samarbetsparter
Ansvaret för den gröna miljön är splittrat� I det privata rummet i trädgårdar 
och på bostadsgårdar ligger ansvaret hos den enskilde eller bostadsbolaget� I 
det offentliga rummet, som tar vid utanför tomten och bostadsgården ligger 
ansvaret hos kommunen, staten eller andra lösningar som vägföreningar eller 
samfälligheter�

Det är på grund av denna komplicerade ansvarsfördelning som det är viktigt 
med samverkan både mellan kommunens olika förvaltningar och bolag samt 
med det privata och det enskilda� Det är lämpligt att det inom kommunen 
finns kompetens i form av landskapsarkitekt eller motsvarande inom både 
strategisk och fysisk planering samt drift�

Grönska är levande och arbetet med grönstruktur är inte klart vid byggandet� 
Det krävs kontinuerlig skötsel och underhåll för att bibehålla kvalitet 
och värde och därför är det viktigt att det även finns eller anlitas relevant 
kompetens för att skapa skötsel- och underhållsplaner som anpassas till 
platsens funktion� Det är också viktigt att de som utför skötsel och underhåll 
i kommunen har rätt kompetens, eftersom det annars kan orsaka stora skador 
på växtmaterialet vilket kan leda till ökade kostnader.

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Skapa bättre förutsättningar inom kommunen med kompetens och 

fortbildning för de som jobbar med grönstrukturfrågor som planering, 
anläggning, skötsel och underhåll

•	 Stärk och utveckla samordning av planering, skötsel och underhåll 
samt samverkan mellan Samhällsbyggnadskontoret och Teknik-, 
service- och fritidsförvaltningen samt med bolag och enskilda

•	 Aktivt söka stöd för investeringar och skötsel
•	 Involvera medborgare i skötsel och planering av både bostadsgårdar 

och offentliga platser och främja invånarinitiativ. På offentliga platser 
är det av vikt att insatser gynnar allmänna intressen
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Kommunen ska stärka samverkan och samspel mellan 
grönstruktur, bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur
De tre strukturtyperna kan användas för att stödja och förbättra varandra� 
Till exempel kan grönstruktur användas som en buffertzon mellan vägar 
och bostäder för att dämpa buller, rena luft, sänka temperaturer, ge skugga, 
öka trivsel och minska trycket på dagvattennätet� Samtidigt kan ett 
välplacerat gång- och cykelstråk nyttjas för att stärka spridningsvägar mellan 
grönområden�

För att ovan nämnda fördelar samt många andra ska fungera och bli så bra 
som möjligt krävs det att grönytor och främst deras träd, som står för många 
av ovan nämnda fördelar, får tillräcklig plats för att frodas� Detta gäller i 
gatumiljön såväl som inom park-, allmän- och kvartersmark och kan vara 
utmanande att få till� 

Grönytor har stor kapacitet att ta hand om och rena dagvatten� Att utnyttja 
denna kapacitet är särskilt viktigt och fördelaktigt i närhet till hårdgjorda 
ytor samt bebyggelse och minskar belastningen på dagvattennätet� Vanliga 
sätt att utforma grönstruktur för detta syfte är planteringar, vegetationsklädda 
tak och dagvattendammar� 

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Se på grönstruktur som infrastruktur och säkerställ att gröna samband 

och kopplingar inte bryts
•	 Gör en bedömning hur grönstrukturen påverkas tidigt i planerings- 

och exploateringsprocesser
•	 Nyttja grönstruktur för att minska risken för översvämning, 

värmeansamlingar, minska buller och för att öka trafiksäkerheten, 
trygghet med mera samt för att stärka exploateringsprojektets 
estetiska och sociala värden

•	 Nyttja dagvattenstrategin och dagvattenriktlinjerna tillsammans 
med grönstrukturprogrammet för synergieffekter mellan 
dagvattenhantering och grönstrukturplanering

•	 Använda modeller för ekonomisk värdering av gröna miljöer och 
inslag såsom gröna tak och väggar, exempelvis iTree 

•	 Utred möjliga metoder för att premiera planerandet och byggandet av 
grönstrukturer som motivering för externa exploatörer
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Kommunen ska stärka de gröna sambanden och kopplingarna 
mellan grönområden för att skapa en sammanhängande, stark 
och hållbar grön infrastruktur
De gröna sambanden och kopplingarna stärks genom att skapa ett 
finmaskigt och sammanhängande nät av grönstruktur. Detta nät skapar 
spridningskorridorer och ökar på så sätt den biologiska mångfalden samt att 
det skapar sammanhängande gröna stråk för människor att röra sig i, vilket 
bland annat stärker folkhälsan� Ljusnan och dess stränder är vitala delar i 
grönstrukturen och skapandet av gröna sammanhang samt kopplingar och 
bör utnyttjas i större utsträckning�

Grönstrukturen sträcker sig över kommungränser� Därför är det viktigt att 
stärka samarbetet med närliggande kommuner och ta stöd i länsstyrelsens 
regionala arbete med grön infrastruktur�

Ett finmaskigt nät av grönstruktur där grönområden hänger ihop 
genom gröna kopplingar och spridningsvägar. Nätet byggs upp 
av stora naturområden, parker, gröna stråk genom gatumiljön 

samt trädgårdar och bostadsgårdar. Naturvårdsprogrammet är 
mycket viktigt för att uppnå denna strategi.

Fragmenterad grönstruktur med 
isolerade öar av grönstruktur. 

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Kartlägg gröna samband i tätorterna och säkerställ att befintliga gröna 

samband och kopplingar inte försämras eller försvinner
•	 Stärk det gröna nätet genom att skapa fler gröna samband och 

kopplingar vilket leder till att de befintliga blir mindre känsliga för 
exploateringsingrepp 

•	 Utveckla befintliga och nya gröna samband för att även kunna 
utnyttjas för aktiv transport och annan aktivitet 

•	 Nyttja naturvårdsprogrammet tillsammans med 
grönstrukturprogrammet för att sammanbinda och stärka hela 
kommunens gröna infrastruktur

•	 Kartlägg grönstrukturer som sträcker sig in i andra kommuner och 
förbättra samarbetet kring dessa

•	 Använd underlag över kommunövergripande grön infrastruktur samt 
tätortsövergripande grönstruktur i planering och exploatering

•	 Stärk tillgängligheten för allmänheten till den grönblå strukturen 
Ljusnan

•	 Utred möjligheten att skapa faunapassager över vägar, järnvägar samt 
Ljusnan
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Kommunen ska nyttja och utveckla ekosystemtjänster som 
grönskan bidrar med i befintliga grönområden samt i nya
Som tidigare beskrivits bidrar grönska med en mängd ekosystemtjänster som 
att stimulera till möten och aktivitet som stärker social hållbarhet� Naturen 
minskar stress och påskyndar tillfrisknande� Det stimulerar till rörelse, ökar 
kreativitet och bidrar till barns utveckling� Vegetation bidrar dessutom med 
magasinering, rening och fördröjning av dagvatten samt vid översvämningar, 
dämpar buller och sänker den lokala temperaturen� Se mer under kapitlet Vad 
är ekosystemtjänster?

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Använd verktyget ESTER eller annan likvärdig metod för 

utvärdering av ekosystemtjänster tidigt i planering och exploatering. 
Verktyget används med fördel flera gånger under processen för att 
utvärdera arbetet och ytterligare stärka ekosystemtjänster

•	 Sträva efter att stärka så många ekosystemtjänster som möjligt i 
planerings- och exploateringsprojekt

•	 Informera hur ekosystemtjänster har nyttjats och stärkts i kommunens 
projekt när projekten byggs och står klara

•	 Följ upp kommunens arbete med ekosystemtjänster i samband med 
framtagande av ny planeringsstrategi och översiktsplan

Ett tydligt och enkelt sätt att informera om vilka ekosystemtjänster som ett visst projekt eller en gestaltning 
kommer att bidra med. Detta exempel gjort av Sofie Zetterlund gällande våtmarken i Björktjära.
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Kommunen ska säkerställa god tillgång och nåbarhet till parker 
och grönområden
Grönskan är en ändlig resurs som tar många år att växa upp, till skillnad 
från anläggning av bebyggelse och vägar� Detta långsiktiga perspektiv måste 
beaktas vid förändring i grönstrukturen� 

I en tid av stillasittande blir det alltmer viktigt att det är attraktivt, enkelt 
och går snabbt att ta sig ut i grönområden� 300 meter är ett gränsvärde för 
hur långt människor är villiga att gå till ett grönområde för att använda det 
ofta. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns grönytor inom 300 
meter från invånarnas bostäder� Det är också viktigt att den bostadsnära 
naturen är tillgänglig för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status och ålder�

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Säkerställ tillgången på kvalitativa grönområden inom 300 meter från 

bostaden, skolor och förskolor
•	 Öka tillgängligheten genom satsningar på tillgänglig lek- och 

träningsutrustning samt trygghet i tätorternas gröna miljöer
•	 Utforma och placera grönområden som parker för att stärka 

integration och möten mellan samhällsgrupper
•	 Förbättra möjligheten att kunna gå, cykla och åka kollektivt till och 

mellan grönområden
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Kommunen ska ha ett varierat och kvalitativt innehåll i sina 
parker och grönområden
Det bör finnas en mångfald av olika typer av gröna miljöer i olika skalor 
och utseenden, både vilda och anlagda� Det handlar om olika funktioner och 
karaktärer både för människan och växt- och djurlivet. En tydlig hierarki 
behövs i grönstrukturen, med stadsparker, stadsdelsparker, grannskapsparker 
och grönytor� Se mer under kapitlet Parktyper och begreppsförklaring.

Användandet av Patrik Grahns parkkaraktärer, som presenteras i kapitlet 
Parkkaraktärer är en bra metod för förbättring och ökning av kvaliteter i 
parkmiljöer och tätortsnära grönområden som används av många kommuner�

Skötsel
För att bibehålla kvalitet och värde i de gröna miljöerna krävs kontinuerlig 
skötsel och underhåll av dem� Välskötta miljöer ökar trivsel och 
minskar risken för nedsmutsning och skadegörelse, vilket minskar 
saneringskostnader� Genom att skapa skötsel- och underhållsplaner innan 
grönstruktur byggs kan frågan om skötsel lyftas tidigt och anpassas 
till platsens funktion� Planerna har också potential att ytterligare 
minska kostnader då risken för att växter behöver bytas ut eller akuta 
räddningsförsök krävs minskar�

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Skapa variation i utbudet av parker genom att:

o utse en park i Bollnäs, Kilafors respektive Arbrå som 
blir tätortens centralpark och utveckla denna med samma 
egenskaper som en stadspark

o stärka Bollnäs stads stadsparker och förbättra dem för att 
uppnå stadsparksstatus

o skapa och förbättra stadsdelsparker och/eller 
grannskapsparker i tätorterna

•	 Se över grönytor utan uppenbar funktion och utred om det finns 
behov av att utveckla grannskapsparker eller om de exempelvis kan 
nyttjas för satsningar på biologisk mångfald

•	 Använd parkkaraktärerna för att förbättra befintliga parker och 
vid nyanläggning samt i planering� Sträva efter att skapa så många 
karaktärer som möjligt i en park� I rapporten Parkförnyelse samt 
bilaga 1 till detta program finns mer konkreta beskrivningar, 
förbättringsförslag och åtgärdsförslag för många av kommunens 
parker som kan användas som stöd för förbättring och utveckling

•	 Använd verktyget Rörelsefaktor i planering och exploatering för 
att främja rörelse som både stärker folkhälsan och främjar hållbart 
resande

•	 Skapa skötsel- och underhållsplaner innan grönstruktur byggs eller 
förändras för att säkra att platsens kvaliteter upprätthålls över tid
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Kommunen ska verka för att sprida kunskap och inspiration om 
ekosystemtjänster och grönstrukturens positiva effekter både 
inom organisationen och till sina invånare
Det är inte bara på kommunens mark som ekosystemtjänster kan stödjas 
och utvecklas� Bollnäs kommun har förutom sin egen mark stor tillgång 
på grönska som finns i trädgårdar och på bostadsgårdar. Genom enkla 
medel kan kunskap och inspiration spridas till invånarna, det kan vara en 
så enkel sak som att kommunen bygger en faunadepå och sätter upp en 
informationsskylt om vad det är för att få kommunens invånare delaktiga i 
stödjandet av kommunens grönstruktur och ekosystemtjänster� Stadsodling är 
även det ett bra sätt att sprida kunskap och inspiration�

I Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar, som är 
framtagen av Länsstyrelsen Västmanland inom Landsbygdsprogrammet 
2014-2020, finns en mängd exempel på enkla åtgärder som stärker biologisk 
mångfald och som samtidigt är synliga och sprider kunskap� Dessutom 
har Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner tagit fram Aktionsplan för 
biologisk mångfald som också ger förslag till enkla åtgärder för både parker, 
ängsmarker och trädgårdar�

Förslag på metoder för att uppnå strategin
•	 Involvera medborgarna i olika satsningar för att till exempel stärka 

den biologiska mångfalden, skapa tillfälliga eller bestående parker 
och aktivitetsytor 

•	 Främja möjligheten till samvaro och odling genom att skapa platser 
för stadsodling i planering och exploatering

•	 Nyttja receptsamlingen och aktionsplanen för enkla och synliga 
inslag i tätortsmiljön och sätt upp informationsskyltar� Båda 
dokumenten kan med fördel även användas i arbetet för att uppnå 
andra grönstrukturstrategier

•	 Starta upp en naturskola och utse skolskogar både i tätorten samt i 
naturvårdsprogrammets grönområden

Grönstrukturprogram 27



Uppföljning och revidering

Uppföljning och ansvar
Programmet ska efterlevas i kommunens dagliga verksamhet och följas 
upp vid framtagande av planeringsstrategi och kommunövergripande 
översiktsplan, där ansvaret för uppföljning ligger på kommunstyrelsen� 
Programmet är ett underlag för den långsiktiga och den kortsiktiga 
grönplaneringen för främst Samhällsbyggnadskontoret och Teknik-, 
service- och fritidsförvaltningen, det vill säga Miljö- och byggnämnden 
respektive Teknik- och fritidsnämnden� Rapportering om huruvida 
grönstrukturprogrammet efterlevs och vad som krävs för att efterleva det 
sker till kommunstyrelsen en gång per år�

Revidering
Aktualitetsprövning och eventuell revidering sker vid framtagande 
av planeringstrategi samt kommunövergripande översiktsplan eller 
om programmet bedömts ha uppnåtts eller blivit inaktuellt� Eftersom 
programmet är ett komplement till översiktsplanen ligger ansvaret på 
samhällsbyggnadskontoret, och landskapsarkitekt eller likvärdigt ska 
involveras vid revidering� Beroende på revideringens natur kan antingen 
en behörig person eller en grupp med likvärdig uppsättning som vid 
framtagande (se försättsblad) revidera�
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