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SAMMANFATTNING

Flertalet kommuner har arbetat fram grönstrukturplaner för att se över grönom-
rådenas bevarande och utvecklingsmöjligheter. Grönstrukturplanen fungerar 
även som ett planeringsunderlag för att hantera förfrågningar om exploatering på 
grönområden.

Färjestaden är en attraktiv ort i Mörbylånga kommun där inflyttningen ökar 
stadigt. Behovet av nya bostadsområden är stort. Mörbylånga kommun ser gärna 
en förtätning i Färjestadens centrala delar samtidigt som ett behov av att bevara 
grönområden aktualiseras i pågående planprocesser.  Kommunen har idag flera 
pågående planprojekt som tar grönområden i centrala delarna av Färjestaden i 
anspråk, men saknar samtidigt en grönstrukturplan för Färjestaden.

Ett grönområde kan värderas på flera olika sätt. Genom inventering och 
analyser kan nya planeringsunderlag skapas som kan belysa situationen idag och 
huruvida behovet av grönområden är tillgodosett. 

Uppsatsen innehåller undersökningar av vilka grönområden som finns i Färje-
staden, hur dessa värderas samt vilken utveckling som är möjlig för dessa. 
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Figur 2. Färjestadens hamn, vy nordväst mot Kalmarsund. 
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INLEDNING

Bakgrund
I Mörbylånga kommun bor 14148 
invånare varav 5387 bor i tätorten 
Färjestaden. (SCB 2011) Mörbylånga 
kommun upptar den södra delen av 
Öland som är belägen i sydöstra delen 
av Sverige vid Kalmarsund. Vidare in-
går Färjestaden även i Kalmarregionen 
som är under utveckling och inflyttnin-
gen till regionen gör att det finns ett 
stort behov av nya bostäder.

Möjligheter till byggande i attrakti-
va lägen med hänsyn till viktiga natur- 
och kulturvärden är en viktig faktor 
som kan bidra till att öka inflyttningen 
till länet. (Regionförbundet Kalmar 
2012)

I Mörbylånga kommun har in-
vånarantalet ökat de senaste åren och 
under 2011 uppgick ökningen till 131 
invånare. (Mörbylånga kommun 2012) 
Närheten till Ölandsbron och fastlan-
det gör Färjestaden till en attraktiv ort 
i Kalmarregionen. 

Figur 3. Karta som visar Färjestadens lokalisering på Öland och förhållandet till fastlandet.



1110

INLEDNINGINLEDNING 

Examensarbete Färjestadens grönområden

Disposition

Uppsatsen är indelad i nio kapitel:
1. Inledning
2. Litteraturstudie
3. Metod
4. Planeringsförutsättningar
5. Analys
6. Resultat
7. Planförslag
8. Slutsats
9. Källförteckning

I inledningen beskrivs bakgrunden 
till uppsatsen, problemformulerinen 
presenteras och frågeställningarna som 
arbetet kretsar kring redovisas. 

De teoretiska utgångspunkterna 
och begreppen utreds genom en lit-
teraturstudie. 

I uppsatsens metoddel redovisas 
metoderna som används för att be-
svara uppsatsens frågeställningar.

Därefter sker en inledande inven-
tering som utreder fallstudiens plane-
ringsförutsättningar. 

I uppsatsens analysdel behandlas 
datamaterialet och redovisas i resultat-
delen. Vidare utformas ett planförslag 
på utveckling av grönområden och 
möjligheter till förtätning.

Avslutningsvis diskuteras uppsat-
sens frågeställningar och  vilka resultat 
som har framkommit.

Uppsatsenss sista del består av en 
källförteckning.

Problemformulering
En kommun behöver ha aktuella 
planeringsunderlag för att hantera för-
frågningar om förtätning på grönom-
råden men även för att kunna göra 
bedömningar av bevarandevärdet av 
ett grönområde. 

Mörbylånga kommun får ofta för-
frågningar om möjlighet till 
utökning av befintliga fastigheter 
genom ianspråktagande av allmänna 
grönområden.  Samtidigt visar externa 
exploatörer intresse för attraktiv mark 
och redovisar planer på förtätning 
genom ianspråktagande av grönom-
råden.
Flertalet av Färjestadens grönområden 
är belägna just på kommunägd mark, 
planlagd som naturmark.

För kommunen är det svårt att 
för varje enskilt fall ta ställning till ett 
specifikt grönområdes betydelse. Det 
behöver därför tas ett samlat grepp om 
Färjestadens grönområden för att ur 
ett större perspektiv bedöma värdet av 
olika grönområden och möjligheterna 
till förtätning genom ianspråktagande 
av dem. 

Idag har kommunen flera planpro-
jekt i centrala delar av Färjestaden som 
tar grönområden i anspråk. 

Syfte

Uppsatsen syftar till att redogöra och 
skapa förståelse för hur grönområden 
kan värderas och hur dess värden 
kan ställas mot nyttan av förtätning. 
Detta görs genom att undersöka 
Färjestadens grönområden och möj-
ligheten till utveckling av dem, samt 
invånarnas behov av grönområden.

Frågeställningar
I uppsatsen kommer följande 
frågeställningar att undersökas och 
diskuteras:
- Hur kan grönområden värderas och 
kategoriseras?
- Vilka värden finns i Färjestadens 
grönområden?
- Tillgodoser Färjestadens grönom-
råden invånarnas behov av grönom-
råden?
- Hur bör grönstrukturen utvecklas i
Färjestaden och vilka möjligheter finns 
det för förtätning på grönområden? 
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Figur 4. Storgatan i Färjestaden, vy mot hamnen i väster.
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LITTERATUR-
STUDIE

Inledning
Litteraturstudien belyser teorierna för 
hur grönområden kan värderas och 
hur värdet kan ställas mot nyttan av 
förtätning.

Litteraturstudien baseras på lit-
teratur som har funnits genom flera 
sökningar i bibliotekets olika databaser  
(BTH 2012) med sökord som rör 
ämnet samhällsplanering och grönom-
råden samt förtätning och grönom-
råden. 

Urval av litteratur
Av den litteratur som framkom av 
litteratursökningen identifierades re-
levant referenslitteratur. Här redogörs 
urvalet av referenslitteratur som stu-
derats i litteraturstudien

Litteratur om grönstruktur
Litteraturstudien redogör översiktligt 
för forsknings som behandlar ämnet 
grönstruktur. Karl Lövrie (2003) har i 
sin avhandling studerat grönstrukturen 
som ett stadsbyggnadselement. Elisa-
beth Lundgren Alm redogör för den 

faktiska och formella grönstrukturen 
i boken “Stadslandskapets obrukade 
resurs: om grönstrukturens potential 
och synliggörande i en hållbar stadsut-
veckling” (2001). 

Litteratur om grönområden och 
förtätning
En av uppsatsens konkreta frågeställ-
ningar handlar om hur grönstrukturen 
bör utvecklas i Färjestaden och vilka 
möjligheter som finns till förtätning på 
grönområden.

Under tiden för arbetet med 
uppsatsen framkom att frågan om 
förtätning kontra bevarande av 
grönområden är väldigt komplex vilket 
medförde ett behov av avgränsningar. 
Därför avgränsades uppsatsen till att 
redogöra enstaka teorier som handlar 
om förtätning på grönområden.

I litteraturstudien redogörs forsk-
ning genomförd av Alexander Ståhle.
Ståhle har i avhandlingen “Mer park 
i tätare stad” (2005) undersökt olika 
metoder att analysera grönområden 
och redogör även tankar kring förtät-
ning på grönområden. Ståhle har även 
publicerat en avhandling på engelska 
“Compact Sprawl” där Ståhle forskar 
om den täta och gröna staden, där det 
kompakta är ett mått på stadsmiljö och 
det gröna är förutom grönområden 
även ett mått på stadens folkliv. Under 

avgränsningen av referenslitteratur 
bedömdes dock avhandlingen “Mer 
park i tätare stad” (2005) vara mer re-
levant som källmaterial för uppsatsens 
frågeställningar. 

I Stadsmiljörådets rapport från 
årskonferansen 1994 behandlar några 
av talarna, Louise Nyström och Lars 
Nyberg ämnet förtätning på grönom-
råden. Rapporten är en av litteraturstu-
diens äldre källor i ämnet.

Det finns fler aspekter av förtät-
ning på grönområden som bl.a. 
hållbarhet i staden, stadens biologiska 
kommunalteknik och klimatfrågor. 
Litteraturstudien berör ämnena flyktigt 
och djupare studier faller utanför 
avgränsningen av litteraturstudien.

Litteratur om värdering och kategori-
sering av grönområden
Uppsatsens generella frågeställning 
handlar om hur grönområden kan 
värderas och kategoriseras. Patrik 
Grahn har forskat i ämnet både enskilt 
och tillsammans med andra forskare, 
under en längre tid. Litteratur skriven 
av Patrik Grahn är återkommande i lit-
teraturstudien. Den äldsta litteraturen 
skriven av Grahn är från 1985, boken 
“Människans behov av parker, grönska 
och rekreation: om uppbyggnaden av 
en teori och modell att använda vid 
fysisk planering”. 

I boken “Forskningsmetodik - om 
kvalitativa och kvantitava metoder” 
(Holme & Solvang 1997) föredras 
äldre källor framför nya källor då de 
äldre källorna är närmare i tiden, den 
ursprungliga situationen. Forskningen 
om grönområden och värderingen av 
grönområden har givetvis utvecklats 
genom tiderna då det är även viktigt 
att ha nyare litteratur för att belysa 
dagens situation. Men Grahn redo-
visar i sin tidiga forskning grunden 
och tankegångarna om värderingen 
av grönområden. Dessa har sedan 
utvecklats vidare och presenteras i 
den nyare litteraturen. Därför är det 
lämpligt att redovisa både den äldre 
litteraturen men även Grahns senare 
forskning (Berggren Bärring & Grahn 
1995, Grahn & Ottoson 1998). 

Referenslitteratur som behandlar 
teori och metod för att kategorisera 
grönområden består i litteraturstudien 
av Boverkets bok  “Gröna områden 
i planeringen” (1999) samt “Socio-
tophandboken” (2003) där arbetet 
med framtagandet av Stockholms 
socitopkartor redovisas av Alexander 
Ståhle.

Litteratur om behovet av grönom-
råden
Litteraturstudien redogör även för 
bakgrunden till varför grönområden är 



1514

LITTERATURSTUDIELITTERATURSTUDIE

Examensarbete Färjestadens grönområden

viktiga för människan och miljön. En 
av uppsatsens konkreta frågeställnin-
gar handlar om Färjestadens grönom-
råden tillgodoser invånarnas behov 
av grönområden. I litteraturstudien 
redogörs för Grahns forskning (Grahn 
1985, 1998) i ämnet men även Urban 
Emanuelssons infallsvinkel om biologi 
och grönområden. (Åström 1994).
Boverket som källa återkommer även 
översiktligt i litteraturstudien vid andra 
aspekter av grönområden. 

Val av svensk litteratur
All litteratur som används i uppsatsen 
är skriven på svenska. Litteratur som 
är skriven på svenska bedöms befinna 
sig nära uppsatsens frågeställningar 
då litteraturen tar upp fallstudier och 
undersökningar som genomförts i 
Sverige. Det finns mycket utländsk 
litteratur i ämnet skriven på engelska 
men den använda litteraturen i littera-
turstudien bedöms belysa frågeställ-
ningarna tillräckligt för att kunna dra 
slutsatser och skapa underlag för vid-
are arbete med uppsatsens frågeställ-
ningar.

Bakgrund

Kommunernas försämrade ekonomi 
på 90-talet gjorde att skötseln på de 
allmänna naturområdena minskade. 
Den privata kvartersmarken ökade och 
bostadsnära naturen bytte ägare från 
kommun till privat exploatör. (Bover-
ket 2007a)

Stadmiljörådets årskonferens 1994  
hade konferensrubriken ”Parken, 
resurs, reserv och reservat”. Det 
resulterade i en rapport, innehållande 
sammanställning av konferensen, med 
avsikten att stimulera fortsatt debatt. 
Rapporten berättar om hur det gröna 
har behandlats i de svenska städerna 
och menar på att det ofta har varit 
långt mellan ord och handling.
 ”Gränszonen mellan stad och land 
har mycket stor betydelse. Här måste 
vår planering verkligen bli bättre i 
framtiden. Det gröna måste bli natur-
liga stadsbyggnadselement”. (Åström 
1994)  

Människan och grönområden

För att utröna behoven måste man se 
till dess källa. Den biologiska, av yttre 
förhållanden starkt beroende organismen, 
människan (Grahn 1985, s. 27) 

Människan har behov av kortvarig 
rekreation och långvarig rekreation. 
Det ska finnas tillgång till både lugna 
och rogivande miljöer såväl som 
livliga. De som behöver komma ut i 
naturen för att slippa tristess behöver 
upplevelser och stimulering. Medan de 
som har det stressigt kan behöva lugn 
och ro. Därför behövs olika typer av 
naturområden och parker.

Den största anledning till att män-
niskor besöker parken är just att finna 
lugn och ro. (Grahn 1985) 

Barnens behov av grönom-
råden

Leken är barnens arbete. Genom ihärdig 
lek resonerar sig barnen fram till lösningar. 
De lär sig hur omvärlden fungerar, de lär 
sig att anvnda sin kropp och de skaffar sig 
sociala färdigheter. (Grahn 1985, s 56)

Därför är det viktigt att barnen har 
möjligheter att leka i en stimulerande 
miljö nära sin bostad så att barnen 
har en fast punkt, en plats att gå till. 
(Grahn 1985) Även vuxna behöver 
leka, dvs uppleva en roligare fritid. An-
ledningen till att unga vuxna och äldre 
vuxna går till parken skiljer sig åt. Men 
gemensamt för alla vuxna och barn är 
att de alla dras till vatten, eld, djur och 
trädgård. Då menas en trädgård som 

man får själv påta i. 
Man bör enligt Grahn (1985) vara 

försiktig med att samlokalisera för 
mycket i parken. Det är bra att sam-
lokalisera olika aktiviteter som lockar 
olika åldersgrupper. Men det kan även 
göra att vissa målgrupper skräms bort.

En parkundersökning som gjordes 
i Bergen (Grahn 1985) visade att 
parkens utseende var det högst priori-
terade, men att parkens utseende blev 
viktigare ju äldre den intervjuade var. 
Medan parkens aktivitetsmöjligheter 
blev viktigare ju yngre den intervjuade 
var. Det som saknades i parken var 
inrättningar som serveringar och 
toaletter och detta blev viktigare från 
50- års åldern och uppåt. Avsaknaden 
av kulturella aktiviteter likaså.

Attityden gentemot miljön
Grahn (1985) skriver om att vissa 
miljöer är speciellt viktiga för vissa 
människor. Det finns sex olika fak-
torer som går in i varandra och är en 
förklaring till vilken attityd människor 
har gentemot en viss miljö. 
1. Människans livstil
2. Människans position i livscykeln
3. Sociala stratifieringen
4. Sociala uppväxtmiljön
5. Fysiska uppväxtmiljön
6. Generationstillhörighet
(Grahn 1985, se Gans 1968 och 
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Michelson 1976)
Dessa variabler kan man använda 

för att förklara hur en människa ap-
proprierar en viss miljö. Appropiera 
betyder att ta i besittning (och låta sig 
tas i besittning). Det innebär att man 
blir involverad i sin naturmiljö och 
identifierar sig med den. Miljön kan 
laddas med olika symbolik vilket gör 
naturen kommunicerbar för männis-
kor som är med i samma delkulturer. 
(Grahn 1985)

En stor hänsyn måste tas till ett 
visst områdes särprägel. Det gör att 
man kan inte jämföra för mycket mel-
lan olika städer. Man behöver se till 
den egna staden och vad som gäller 
där. 

Genom att gestalta naturmiljön så 
att den knyter an till platsen kan den 
upplevas positiv av invårnarna, vilka 
har då får lättare att ta sig an platsen. 
Det är viktigt att frirummen innehåller 
”något”. Platser med historisk prägel 
bör visa det t.ex. med statyer eller år-
liga marknader som en påminnelse om 
de som hållits där tidigare i historisk 
tid. (Grahn 1985)
 
Grönområdets betydelse för 
hälsan
I boken “Utemiljöns betydelse för 
äldre med stort vårdbehov” (1998) 
skriver Patrik Grahn och Johan Ot-

toson 1998 om hur naturen påverkar 
sjuka. De kommenterar en enkät-
studie av sjukhus som Patrik Grahn 
gjorde 1988. Den visade att  män-
niskor som har en egen trädgård eller 
täppa använder offentlig parkmark 
i större omfattning än de som inte 
har egen trädgård eller täppa. Med 
egen trädgård eller täppa menas även 
en grönyta i direkt anslutning till 
bostaden.  

Författarna resonerar att psykiskt 
sjuka är så utmattade att de behöver 
ha möjlighet att uppleva den enkla 
rekreationen på nära håll för att kunna 
utnyttja den större rekreationen som 
allmänna park- och naturområden 
erbjuder. 

Särskilt intressant med studieresul-
tatet är att merutnyttjandet för samt-
liga grupper, dvs även de som inte är 
sjuka, uppgick till 20 %. Det visar på 
vikten av tillgång till en egen trädgård, 
täppa eller kolonilott.

En förklaring till att vi behöver god fritid 
är att kroppen behöver rekreeras, åter-
skapas, fysiskt och psykiskt, för att man 
åter ska vara beredd att möta vardagen. 
(Grahn 1985, s 22)

Grahn skriver i avhandlingen 
“Människans behov av parker, gröns-
ka och rekreation” (1985) om att 
många anser att torftiga utemiljöer vid 

hemmet eller vid arbetet inte behöver 
åtgärdas, att utemiljön inte är av så 
stor betydelse, utan trista miljöer kan 
kompenseras på fritiden. 
 Om en person t.ex. tar bilen till 
arbetsplatsen, vägen dit upplevs som 
tråkig och utemiljön runt arbetsplat-
sen är trist, så gör det inte så mycket 
för den personen har möjlighet att 
kompensera de känslorna genom att 
uppleva fin utemiljö på fritiden, t.ex. 
gå till en park.
 Grahn påstår att genom att studera 
individens resursbudget, som visar 
möjligheterna till fritid genom ledig 
tid och medel att utöva fritid, så visar 
det att även om man har medel att ta 
sig ut till ett friluftsområde så kanske 
man inte har tiden till det. Och om 
man har tiden kanske det tar tid att 
komma i sån balans att man får lust att 
utöva fritiden. Det innebär att all fritid, 
även resor till och från jobbet, behöver 
vara stimulerande och att människan 
behöver rekreeras så fort det finns 
möjlighet till det. Människan går lätt 
miste om den dagliga och naturliga 
rekreeringen om man behöver söka sig 
till områden längre bort och som inte 
är på väg till jobbet.

Hur det gröna påverkar 
identiteten
En av förutsättningarna för att 

känna sig hemma och för känslan av 
tillhörighet till bygd, landskap eller 
en stad är att det finns kontinuitet i 
platsen. En historisk förankring där 
det finns varaktighet i utseende och 
funktion. Kontinuitet finns framförallt 
där större sammanhängande helheter 
är bevarade, i en miljö som känns hel 
och sammanhållen. 

Landskapet är något av det mest stabila i 
omvärlden och för städer och tätorter ger det 
omgivande landskapet förankring i tid och 
rum. (Boverket 1999, s 29)

Grönområden kan förutom att vara 
en plats för rekreation och avkoppling 
även vara en plats där man kan synas 
och höras. Parker och grönområden är 
ofta fria från näringsliv och handel och 
det gör att de blir en demokratisk plats 
i staden. (Boverket 2007a) 

Biologi och grönområden
Ekologiska vinster
Urban Emanuelsson (Åström 1994) 
beskriver hur man kan bedöma om ett 
grönområde har ett värde ur biologisk 
synvinkel. Han menar att sambandet 
mellan andelen grönområde och bra 
ekologisk status ofta övervärderas och 
den kvalitativa aspekten underskattas. 
Emanuelssons bedömning är att om 
man skulle satsa på kvalitativa förbätt-
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ringar av de redan tillgängliga 
arealerna kunde stora ekologiska vins-
ter göras. 

Först steget är att skilja ut och 
kategorisera grönområdena då det 
finns stora skillnader om målet är att 
förbättra dem ekologiskt.  Man 

behöver även tänka på de kulturella 
skillnaderna mellan dem. Den första 
kategorin är parker med lång kulturhis-
toria. Den andra kategorin är större 
naturområden som direkt anknyter 
till regionens ”naturliga” miljöer och 
som sparats vid tätortsbyggnation. 
Båda kategorierna bör skötas så bra 
som möjligt utifrån sina historiska 
förutsättningar. Små förändringar kan 
göras för att de ska passa bättre in i 
större landskapsekologiskt mönster. 

Tredje kategorin där det finns 
stora förbättringsmöjligheter är ytor 
som t.ex. parker med kortare historisk 
bakgrund, överblivna gräsytor, refuger, 
trafikplatser och reservmark. 
 Emanuelsson beskriver hur man 
ökar den ekologiska vinsten i parkerna 
genom att föra in mera vatten. Genom 
naturliga vattenflöden eller genom 
skapande av dagvattendammar berikas 
biotoperna både på land och i vattnet.

Boverket skriver i handboken 
“Gröna områden i planeringen” 
(1999) om hur grönområden i tätorten 
kan användas som fristad för växt- och 

djurarter som kräver speciella former 
av hävd som inte längre passar in i 
produktionslandskapet. 

Det finns möjligheter för beva-
rande och gynnande av växt- och 
djurarter p.g.a. av att det på kom-
munala grönområdena inte finns 
krav på ekonomisk avkastning som i 
jordbruks- och skogsbrukslandskap. 
Så växt- och djurliv kan få verka i 
fred på annat sätt. Lång kontinuitet i 
markanvändning är viktig för arters 
överlevnad. 

Klimatanpassningens behov av 
grönområden
I skriften “Mångfunktionella ytor - 
klimatanpassning av befintlig bebyggd 
miljö i städer och tätorter genom 
grönstruktur” (2010) beskriver Bover-
ket hur en del klimatanpassningsfrågor 
kan relateras till behovet av grönom-
råden.

Boverket skriver även om plats 
för stadens vatten, då man menar att 
behov finns av områden för dagvat-
tenhantering. 

Begreppsutredning

Grönstruktur
Karl Lövrie har i sin avhandling “Det 
gröna som identitetsskapande stads-

byggnadselement: objekt, koncept och 
struktur” (2003) diskuterat vad som 
menas med begreppet grönstruktur.

Man väljer ofta att betrakta de gröna 
områdena som natur eller vegetation och 
att tala om naturupplevelser framför att 
se dem som till exempel parker och tala 
om parkupplevelser eller betydelsen för 
stadsbon att komma i kontakt med de 
gröna områdena som kulturfenomen. Flora 
och fauna framställs gärna som parkens 
viktigaste kvaliteter. Parken framställs 
tidvis som ett ekologiskt misslyckande och 
gestaltningen av den som ett kostnadskrä-
vande problem där lösningen är natur. De 
gröna områdena ses inte sällan också som 
en avskild del av staden utan samband 
med bebyggelse och infrastruktur. De be-
traktas i vissa fall även som en motpol till 
staden, istället för något som är en del av 
den. Diskuteras människors förhåll-
ningssätt till trädgårdar och parker i dessa 
sammanhang handlar det om natursyn, 
men sällan om trädgårdssyn eller parksyn. 
(Lövrie 2003, s 13)

Boverkets definition av grönstruk-
tur redovisas i rapporten “Stadens 
parker och natur” (Tallhage Lönn 
1994).

Grönstrukturen består av parker, 
naturmark, bostadsområdenas gröns-

ka. Sammanhängande grönstrukturer 
ger förutsättningar för att förstärka och 
bibehålla ett rikt växt och djurliv i staden. 
(Tallhage Lönn 1994, s 13)

Vidare liknar Boverket grönstruk-
turer med pärlhalsband i rapporten 
“Bostadsnära natur inspiration och 
vägledning”. (2007a)

Grönstrukturer kan liknas vid ett 
pärlhalsband. En sammanhängande 
grönstruktur med områden där grönom-
rådet vidgar ut sig och sen smalnar av till 
nästa. Om man naggar i randzonerna av 
dessa områden visar forskning att kvalitéer 
försämras i grönområdet. (Boverket 
2007a, s 21)

I rapporten “Grönstruktur i Skåne 
– Strategier” (2012) för en utvecklad 
grönstruktur har Region Skåne tagit 
fram strategier för grönstrukturens 
utveckling. Där beskrivs hur åkermar-
ken berörs genom att den ansluter till 
gröna områden men är inte en del av 
grönstrukturen. Däremot kan den ingå 
i gröna stråk i samhällen.

Grönstruktur är ett samlande begrepp för 
en struktur som består av små och stora 
gröna och blå områden av olika
karaktär och funktion. Åkermark, 
bebyggelse och vägar räknas inte in i grön-
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strukturen men har betydelse för dess
funktioner och utvecklingsmöjligheter. 
Begreppet är sektorsövergripande,
vilket innebär utmaningar när många 
olika discipliner ska samverka. För att 
framgångsrikt kunna utveckla
grönstrukturens värden är det avgörande 
att öka kunskapen om och förståelsen för 
grönstrukturen. (Region Skåne 2012) 

I artikeln “Beträdor och andra grön-
stråk - om landskapets åtkomlighet i 
fullåkersbygderna” (Gyllin et al. 2008)
beskrivs hur beträdor kan fungera som 
ett sätt att göra landskapet åtkomligt 
och bli en ny form av rekreationsstråk.

Med beträdor menas tillfälliga 
trädesremsor med insått vallgräs längs 
åkrar, vilket kan fungera som pro-
menadstråk. 

Artikeln konstaterar att åkermarken 
inte kan uppfylla kriterier för grönyta. 
I de fall enklare grönstråk räcker för 
att man ska trivas i miljön kan kanske 
beträdor kompensera för bristen på 
grönyta.

Upplevelsevärden
I rapporten “Landskapets upplevel-
sevärden – vilka är de och var finns 
de?” (Boverket 2007b) nämns fyra 
olika upplevelsevärden. Dessa värden 
är ett resultat av en enkätstudie som 

listade de 15 olika kvaliteter som är 
viktigast att ha i grönområden nära 
bostaden. Dessa femton kvaliteter har 
därefter resulterat i fyra olika upplevel-
sevärden som kvaliteerna ingår i.

1. Ostördhet i en variationsrik miljö
Kvaliteter: Ostördhet, Stort och fritt, Fritt 
från buller, Variationsrik miljö, Vackert

2. Naturpräglad miljö
Kvaliteter: Trädrikt, Växter och djur i 
naturlig miljö, Naturartat område, Lugn 
och fridfull karaktär

3. Möjlighet till återhämtning
Kvaliteter: Möjlighet att bli uppiggad och 
bättre till mods, Möjlighet att bli lugnad 
och avspänd, Möjlighet att hålla sig i trim 
och vara frisk

4. Trygghet i en välskött miljö
Kvaliteter: Park med gräsmattor, Att det 
är städat, Trygg och säker miljö
(Boverket 2007b, s 49)

Lars Nyberg påstår i rapporten från 
Stadmiljörådets årskonferens 1994 
(Åström) att parkens betydelse och 
upplevelsevärde kan uppskattas även 
av människor på avstånd som inte 
fysiskt själva besöker parken.

Parken har alltid ett inslag av mystik och 

verklighetsflykt, av faktisk och inbillad 
upplevelse. Den kan komma ur direkta 
upplevelser av ett besök i parken, av att 
ana upplevelsen på distans eller rentav av 
blotta tillfredsställelsen av insikten om 
parkens existens. Parker värdesätts näm-
ligen även av boende i grannskapet som 
sällan eller aldrig besöker dem. (Nyberg, 
1994. s. 15) 

Grönområden och för-
tätning på dem

Förtätning ett hot mot grönom-
råden
Lars Nyberg (Åström 1994) skriver 
att städernas miljö hotas av de små 
stegens tyranni. Med det menar han 
att kommunen låter exploatörer 
nagga städernas största parkområden 
i kanterna. Då parkens storlek är just 
ett viktigt värde är det ett hot mot 
grönområden och därmed även mot 
städernas miljö. 

Varför är det så att parkerna inte 
har mer värde? Nyberg tror att det kan 
vara så att vi svenskar har vant oss vid 
ett överflöd av orörd natur, men den 
uppfattning bör nog snart ifrågasättas. 
Den generella uppfattningen är att det 
finns så mycket natur överallt i Sverige 
och utanför städerna så därför kan 

parkens betydelse och värde förmins-
kas i förhållande till det.

Kanske är vår tids ovårdade offentliga 
miljöer tecken på bristande kollektivt med-
vetande. För oss svenskar mattas möjligen 
ambitionen ytterligare av ett inbillat 
överflöd av orörd natur, en uppfattning som 
vi nog alltmer tvingas ifrågasätta. (Åström 
1994, s 15)

I Boverkets rapport “Stadens park-
er och natur” (Tallhage Lönn 1994) 
beskrivs förtätning som ett hot mot 
grönstrukturen. Det skrivs också om 
kommuners smala budget som gör att 
grönområden inte sköts och förfaller. 
”Finns det grönområden som kan be-
byggas utan att väsentliga värden går 
förlorade? Vilka möjligheter rymmer 
den gröna strukturen för en hålbar 
stadsutveckling?” (Tallhage Lönn 
1994, s 11) är två av de frågor plane-
ringen måste besvara. 

Boverket konstaterar bara att 
förtätning är ett hot och dessa om-
råden ska eller bör utvecklas. Men 
några förslag på hur kommunerna ska 
hantera problematiken ges inte.

Parkens paradoxer
Louise Nyström beskriver i rapporten 
från Stadmiljörådets årskonferens 
1994 (Åström) om parkens paradoxer. 
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Den tätortsnära skogen
Naturskyddsföreningen redogör i rap-
porten “Skydda tätortsnära skogar” 
(2010) för den tätortsnära skogens 
betydelse och hotbilden mot den. 

Naturskyddsföreningen menar med tät-
ortsnära skog, trädbevuxen mark med ett 
naturligt fältskikt som helt eller
till större delen ligger inom eller högst tre 
kilometer utanför en tätort (räknat från 
tätortsgränsen) . Det kan handla om
ett större skogsområde eller en mindre 
skogsdunge. I bristområden kan tät-
ortsnära skog ligga längre bort än tre 
kilometer. Den tätortsnära skogen kan ha 
värden av olika slag, exempelvis sociala, 
biologiska, kulturella eller pedagogiska.
(Naturskyddsföreningen 2010, s 2)

En av den tätortsnära skogens 
största hot är exploatering. När sam-
hället expanderar och breder ut sig tas 
tätortsnära skog i anspråk. Det gör att 
besökstrycket blir högre i den skog 
som finns kvar, vilket innebär mer 
slitage på nautren. Ofta anläggs stigar 
och gångstråk i den tätortsnära skogen 
vilket är bra för rekreation- och 
friluftsliv. Däremot är det sämre för 
växt- och djurlivet. Det bästa är om 
den tätortsnära skogen är tillräckligt 
stor både för rekreation och för beva-
rande av växt- och djurliv.

Mer park i tätare stad
I avhandlingen “Mer park i tätare
stad” (2005) har Ståhle utvecklat en 
grundformel för att analysera friytor 
genom upprätta samband mellan 
frityor och stadens struktur. Istället för 
att tillgång till friytor ska handla om 
kvantitet bör det handla om kvalitet 
där nyckelordet är tillgänglighet. T.e.x. 
att anlägga nya gångvägar, tunnlar eller 
broar för att skapa mer tillgänglihet 
till en viss park. Det handlar även om 
att förbättra befintliga lekplatser och 
stråk. 

Friytor är enligt Ståhles definition 
all obebyggd mark som kan bebyggas, 
d.v.s natur, parker gårdear och torg. 
Till begreppet friyta räknas ej vägar 
och gator. (Ståhle 2005)

Med hjälp av Ståhles grundformel 
kan platsens friytetillgång analyseras 
genom att ange platsens attraktivitet 
och tillgänglighet. Platsens besökstryck 
och platsens friytetäthet är även något 
som kan analyseras genom en om-
vandling av grundformeln. För att 
skapa analyser som ger underlag för 
planeringen av en stads grönstruktur 
behöver information om grönom-
rådens brukningsvärde och attrakti-
vitet anges. (Ståhle 2005)

Ståhle förespråkar sociotopme-
toden som ett lämpligt sätt att analy-
sera stadens grönområden. Sociotop-

Hon tar upp parkens paradoxer genom 
utmanande påståenden som följer: 

Vi älskar parken- men inte när vi ska 
släpa kassarna genom den[..] Vi älskar 
paken på vår promenaden – men inte 
i mörker och höstrusk. [..] Vi älskar 
naturen – men betalar mer för bostaden ju 
mindre friytor det finns omkring.[..] Vi 
älskar naturen – men sitter nästan lika 
mycket i bilen under fritiden som vi ägnar 
åt friliuftsliv, mest tittar vi på tv. [..] Vi 
älskar naturen – men förorenar den genom 
att fara igenom den. (Åström 1994, s 23, 
s 24)

Nyström menar att stadens in-
vånare uppskattar naturen men inte i 
realiteten tycks utnyttja den. 

Jag ifrågasätter därmed om den rikliga till-
gången på grönområden i bostadsområden 
och runt bebyggelsegrupper och vägar är en 
tillräcklig kompensation för den allmänna 
jäkten och tidsbristen som människor 
faktiskt också upplever. Jag frågasätter 
också om denna rikliga tillgång på allmän 
grönska inte i själva verket är resursslösere 
på mark och på jordens resurser, efter-
som den kräver en massa bensin för att 
överbrygga – och för att klippa.(Åström 
1994, s 25)

Nyström samtycker även med Jane 

Jacobs, författaren till boken “Death 
and Life och Great American Cities” 
utgiven 1961. (Åström red 1994, 
s 22-27, se Jacobs 1961)  I boken 
skriver Jacobs att om en park ska 
kännas trygg bör den inte vara större 
än att man kan se igenom den. Vidare 
skriver Jacobs att en lyckad park 
används av olika sorters människor 
under hela dygnet.

Parken bör alltså inte var större än 
nödvändigt och vara intressant nog 
för att olika sorter människor ska vilja 
utnyttja den. Kanske kan det räcka 
med en större park för att tillfredställa 
samhällets behov av parkliv. 

Finns det någon utväg ur dessa paradoxer? 
Ja, det är att lämna idén om parkstaden 
och återgå till stadsparken som ledmotiv. 
Bygg bort de allmänna skräpmarkerna 
runt bebyggelsegrupper och utmed vägar! 
Jag förstår faktiskt inte varför man inte 
skulle kunna bygga mycket närmare vä-
garna. Varför skall parkmark användas 
som bullerskydd? Byggnader är mycket 
bättre bullerskärmar än grästäppor och de 
kan faktiskt ljudisoleras. [..] Vi behöver 
förtäta för att laga staden.[..] Med hänsyn 
till det vardagsliv människor faktiskt har 
bör den ymniga tillgången på grässtäpper 
och slybackar begränsas. Park handlar om 
kvalitet, inte om kvantitet. (Åström 1994, 
s 27)
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metoden härstammar från Stockholms 
stads arbete med sociotopkartor. 
Begreppet sociotopmetoden innebär 
arbetet med en sociotopkarta som ska 
omfatta vissa steg som t.e.x. analys av 
friytetillgång, expert- och brukarvär-
deringar samt  syntes och kartering. 

Begreppet sociotop används för att beskriva 
en plats sociala och kulturella värden, hur 
platsen upplevs för människors liv. Eller, 
av en kultur upplevd livsplats. Sociotopen 
symboliserar också ett tanke- och förhåll-
ningssätt till stads- och friyteplanering. 
(Stockholm stad 2002, s 9)

 I sociotopmetoden är en av 
huvudpunkterna dialogen med 
brukarna, d.v.s invånarana i staden. 
Brukarundersökningar visar hur 
invånarna använder ett grönområde 
och vilken betydelse ett grönområde 
har. Observationer om antalet besök 
bör även ske för att kunna anges i 
Ståhles grundformel som redovisas i 
avhandlingen “Mer park i tätare stad”. 
(Ståhle 2005)

För att kunna genomföra ana-
lyser enligt Ståhles formel behöver 
avancerade GIS program användas, 
där data matas in och analyseras. 

Ståhle har använts sig av Place 
Syntax Tool, ett GIS verktyg som kan 
beräkna tillgång och tillgänglighet från 

flera adresspunkter eller fastigheter. 
Det som är unikt med Place Syntax 
Tool är att den hanterar både geo-
grafisk data men även axiallinjer. (Ståh-
le 2005) En axiallinje är i det här fallet 
en gata eller en del av en gata som inte 
svänger. Tankemodellen är att män-
niskors rörelsemönster bestäms inte 
enbart av antal meter utan även av 
svängningar. (Ståhle & Marcus 2013) 
T.e.x. om det är enkelt att ta sig till 
grönområdet utan att utföra för många 
svängningar i promenaden kan ett 
avstånd upplevas som kortare än vad 
det egentligen är.

I avhandlingen “Mer park i tätare 
stad” (2005) menar Ståhle att genom 
hans utvecklade sätt att analysera 
en stads grönområden kan bättre 
förståelse skapas för hur grönområden 
används och vilken tillgänglighet och 
bruksvärde de har. 

En ökad tillgänglighet till ett 
grönområde kan leda till att ett ökat 
besökstryck gör att parken får mer 
betydelse politiskt vilket frigör mer 
resurser för att öka brukningsvärdet 
vilket medför ännu högre besökstryck. 
(Ståhle 2005) En annan aspekt är att 
genom att få förståelse för hur park-
ernas tillgänglighet och bruknings-
värde är kan dessa utvecklas genom 
förtätning vilket kan medföra en 
ökad tillgänglighet till en park trots en 

minskning av den aktuella friytan. Det 
leder till att en tätare stad blir mer park 
enligt Ståhles teori. (Ståhle 2005)

Analys av grönområ-
den
Sociotopkartan
Stockholms stad har tillsammans med 
forskaren Alexander Ståhle (Ståhle 
2003, Stockholm stad 2002) tagit fram 
sociotopkartor, som visar stadens 
grönsstruktur, och användning av dem 
i syfte att förbättra planeringsunderla-
get för utveckling av grönområden och 
för utveckling av bebyggelse. 

Kartan och riktlinjerna är så utformade 
att de främjar en utveckling av park- och 
naturmarken samtidigt som de möjliggör 
förtätning och stadstillväxt. Den stora 
poängen är att riktlinjerna genom sociotop-
kartan knyter stadsbornas verklighet och 
planerarverkligheten närmare varandra.
(Ståhle 2003, s 3)

Socitopkartans innehåll och struktur
Sociotopkartan består förenklat av 6 
steg. Dessa redovisas översiktligt i “So-
ciotophandboken” (Ståhle 2003) och 
mer fördjupat i boken “Sociotopkarta 
för parker och andra friytor i Stock-

holms innerstad”(2002) utgiven av 
Stockholm stad.
De sex stegen i sociotopkartan är:
1. Kulturellt och geografisk samman-
hang
2. Friyteidentifiering

1. > 50 ha del i större friområde
2. 0,5-50 ha - enskild frityta
3. <0,5 ha bebyggelseområde med 
friytor

3. Expertvärdering/Planerarvärdering
4. Brukarvärdering
5. Syntes och kartering
6. Uppdatering och kontroll
Det första steget är att definiera socio-
topen, t.e.x. identitet, socialiseing och 
trygghet. Nästa steg är att identifiera 
alla fritytor i staden och dela in dom i 
grupper, t.e.x. parker, naturområden, 
gårdar. Gator och vägar ingår ej i 
friytor. 

Det tredje steget är expertvärder-
ing eller planerarvärdering som den 
också benämns i litteraturen. Genom 
observationer ute i fält studeras friytan 
som en sociotop. Det innebär att 
planeraren analyserar hur de faktiska 
och potentiella brukarana värderar 
friytan för deras rekration och stadsliv. 
Värderingen bygger på planerarens 
egen bedömning om platsen. En 
expertvärdering ska ske för friytor, 
bebyggelseområden, kulturhistoriska 
värden, landformer, gångstråk samt 
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tystnad och rofyldhet.
Nästa steg är brukarvärderingen 

som genomförs genom dialogaktiviter, 
som webenkäter, brevenkäter, tidning-
senkäter, intervjuer, gruppdiskussioner 
och gåturer. I det här skedet sker även 
besöksräkningar för att få reda på 
besökstryck, attraktivitet, tängsel ochs 
litage. Genom brukarundersökningar 
får man reda på hur invånarna up-
plever och använder stadens grönom-
råden. (Ståhle 2003)

Sociotopkartans största framgångs-
faktor är just dialogen med brukarna. 
Ståhle skriver i “Sociotophandboken” 
(2003) det är en arbetsam process att 
identifiera värdefulla ytor där jäm-
förelse ska  ske mellan expertvärderin-
gar och brukarvärderingar. I de fall där 
det råder oklarhet om ett grönområde 
är en värdefull fritya har brukarna 
utslagsrösten. 

I steget syntes och kartering sker 
inledningsvis en sammanställning samt 
reflektion och kritik över det insam-
lade materialet. Informationen blir 
till kunskap som sedan matas in i ett 
GIS-program för kartframställning. 
GIS-programmet betås av geografiska 
data om ytbredning och innehåll, d.v.s. 
kvalitetsdata. Från sociotopkartan i ett 
GIS-program kan planeringsunderlag 
produceras som webkartor och pap-
perskartor. Där kan även GIS- analyser 

genomföras som t.e.x. friytestatistik 
för olika stadsdelar.

Det sista steget i sociotopkartan är 
uppdatering och kontroll. För att so-
ciotopkartan ska vara aktuell behöver 
underlaget ses över och uppdateras vid 
förändringar. Nya brukarundersökn-
ingar ska genomföras för att ge ny 
kunskap vid nya planeringsprojekt. 
(Ståhle 2003)

Parkkaraktärer
Boverkets rapport “Stadens parker och 
natur” (Tallhage Lönn 1994) beskriver 
sex sätt att analysera en stads grön-
struktur genom att skapa temakartor 
för de olika ämnesområdena. De sex 
ämnesområdena är;
1. Rekreation, vardagsfritid och hälsa
2. Grönska och stadsbyggnad
3. Kulturell identitet
4. Stadens hälsa
5. Biologisk kommunalteknik
6. Möjligheter och hot

Dessa tillsammans kan resultera i 
en grönstrukturplan för hur stadens 
grönstruktur kan utvecklas genom 
en sammanvägd analys och genom 
prioriteringar.

 I ett av ämnesområdena, “Rekrea-
tion, vardagsfritid och hälsa” föreslår 
Boverket att Grahns åtta parkkarak-
tärer används för att redovisa var det 
kan finnas speciellt värdefulla grönom-

Patrik Grahns åtta parkkarak-
tärer

Det vilda
Områden som kännetecknas som 
vilda är opåverkade av människan. 
Vegetationen får inte upplevas som 
planterad och stigarna ska kännas 
naturliga och inte anlagda. Aktiviteter 
passar i den vilda parken men först 
när parken är större än 30 ha.

Det artrika
Den artrika parken kännetecknas av 
att det finns olika livsformer, storlekar 
och färger och former. Egenska-
pen blir mest tydliga i områden där 
naturliga former uppenbarar sig som 
skogsbryn.

Det rymliga
Parken ska vara så stor att man får en 
känsla av att man kan röra sig länge 
innan man överskrider någon gräns. 
Den ska tillfredställa de behov som 
människan har av att få komma bort 
från staden och komma in i en annan 
värld. 

Det rofyllda
Parken ska vara fri från stadens buller 
och som helhet ge ett intryck av ren-
het och ostördhet. Inga permanenta 
anordningar får finnas. Den ska även 
vara fri från skräp.

Figur 5.  Utdrag ur boken “Grönstrukturens betydelse för användningen” (Berggren-Bärring & Grahn, 1995, s 85)  

Det lekfulla (viste)
Den lekfulla miljön är robust med klät-
terträd, stenar och buskar där barnen 
får röra sig i sin egen värld. Sandlådor, 
rutschkanor och gungor tyder på att det 
är en miljö för barn. Miljön ska inspirera 
till lek och tåla förändringar. 

Det gröna torget (allmänning)
Det gröna torget är en plats där evene-
mang kan hållas, men även plats för 
idrott. Miljön ska vara robust gärna med 
kullar som kan användas till intervall-
träning och som sittplatser för åskådare. 
Det gröna torget hör ihop med det 
kulturpräglade.

Det festliga (samvaro)
Det festliga är en plats fylld av akti-
viteter och är tydligt kulturpräglad. En 
attraktion i form av t.ex. ett café är en 
tillgång. Parken är välskött. Ytan får inte 
vara för stor så att folklivet och fest-
ligheterna ska kunna existera.

Det kulturella
Det kulturella kan finnas i form av en 
låg stenmur i en stor skog eller i form 
av kultur på ett torg. Fontäner, stayter 
och blomsterarrangemang är viktiga 
detaljer. Det kulturella pekar på samhäl-
lets historia och kultur.
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råden genom att grönområdet innehar 
ett eller flera parkkaraktärer. Boverket 
hänvisar till Patrik Grahns och Gun-
nar Sortes forskning om grönom-
råden och hur människor använder 
grönområden. Parkkaraktärerna ger 
en bra utgångspunkt för värdering och 
planering av en kommuns tillgång till 
parker anser Boverket. (Tallhage Lönn 
1994)

I boken “Grönstrukturens be-
tydelse för användningen” (1995) 
beskriver Patrik Grahn och Ann-
Margareth Berggren-Bärring åtta 
olika parkegenskaper även kallade 
parkkaraktärer. Parkkaraktärerna är en 
vidareutveckling av tidigare definitio-
ner av parkkaraktärer i ett antal pub-
likationer (bl. a. Grahn & Sorte 1985, 
Grahn 1988, Grahn 1991). Grahns åtta 
parkkaraktärer är:
1. Det vilda
2. Det artrika
3. Det rymliga 
4. Det rofyllda
5. Det lekfulla/Viste 
6. Det gröna torget/Allmänning 
7. Det festliga/Samvaro 
8. Det kulturella/ Kultur och historia

I en senare publikation beskriver 
Grahn åter de olika definitionerna, 
men med något avvikande benäm-
ningar av parkkaraktärerna. Skillnaden 
är att det lekfulla kallas för viste, 

det gröna torget för allmänning, det 
festliga benämns för samvaro och det 
kulturella för kultur och historia. 

Boverkets vision om goda re-
kreationsförhållanden
Boverket ger en vision om goda re-
kreationsförhållanden i boken “Gröna 
områden i planeringen” (1999). I den 
räknas fyra olika typer av grönom-
råden;
1. Närparken
2. Lokalparken
3. Stadsdelsparken 
4. Friarealer

Boverket har skapat sin vision om 
goda rekreationsförhållanden efter 
inspiration från rapporten “Frilufts-
liv tenger mer enn arealer” (Tema 
Nord 1996:591) utgiven av Nordiska 
Minsterrådet. Det är en genomgång 
av hur olika kommuner i norden har 
behandlat reakreationen och därefter 
har visionen skapats.  

Visionen innebär att grönområden 
kan klassificeras i fyra större katego-
rier som beskriver de olika typerna av 
grönområden som en stad bör in-
nehålla. De fyra kategorierna har en 
beskrivning av grönområdets innehåll, 
storlek samt tillgänglighetskrav. 

Patrik Grahn redovisar även en 
kategorisering av grönområden i 
boken  “Människans behov av parker, 

Boverkets vision över goda 
rekreationsförhållanden

Närparken
Riktvärde för avstånd: max 50 m
Vistelseyta: ej specificerat
Karaktär: Fungerar som vistel-
seområde för vuxna och barn, med 
lekplats för de allra minsta. Ett soligt 
läge och varierande vegetation som 
kan ge lä och skugga och skärma 
av från buller

Lokalparken
Riktvärde för avstånd: max 200 m 
utan att korsa trafikerade vägar
Vistelseyta: 0,3-0,6 ha
Karaktär: Här ska finnas plats för 
utrymmeskrävande aktiviteter, t.ex. 
bollspel. Rik vegetation som gyn-
nar djurlivet och ger möjligheter till 
enkel naturupplevelse.
Andra riktvärden: Bullernivån ska 
vara under 55 dBA.

Stadsdelsparken
Riktvärde för avstånd: helst inom 
500 m dock inte längre än 800 m
Vistelseyta: 10-20 h, storleken beror 
på de lokala förutsättningarna men 
minst 10-20 ha.
Karaktär: Parken innehåller träd av 
varierande arter och ger en känsla 
av ”oändlighet”. Bör finnas vatten, 
t.ex. en bäck. Om det ligger vid 

stranden eller vattendrag blir det ex-
tra värdefullt. Parken har utrymme 
för arealkrävande aktiviteter. På 
någon plats kan mötesplats anord-
nas, t.ex. en utreservering. 
Andra riktvärden: Buller kan före-
komma i periferin, men mest hörs 
parkens egna ljud.

Friarealer
Friarealer är ytor som omsluter 
staden och sänder in gröna kilar 
i bebyggelsen. Det bör finnas 
områden nära staden där möjlighet 
finns att plocka bär och svamp, 
möjlighet till bad bör vara tillgodo-
sett. Vissa områden bör vara så stor 
att besökaren kan få en känsla av 
ensamhet och oändlighet. 
Riktvärden: Täckningsgraden bör 
vara minst 300-400 m2 per in-
vånare. Vissa områden bör vara 
större än 1000 ha.

Figur 6. Utdrag ur boken “Gröna områden i planeringen” ( Boverket 1999, s 35) 
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grönska och rekreation: om uppbyg-
gnaden av en teori och modell att 
använda vid fysisk planering.” (1985). 
Kategorierna som redovisas är snarlika 
Boverkets visioner och i litteraturstu-
dien redovisas endast Boverkets 
kategorier just p.g.a. likheten. Däremot 
saknar Boverket ett mått på tillgång till 
grönområden i de olika kategorierna 
som däremot Grahn redovisar i sin 
forskning (1985).

Behovet av grönområden - mått 
på tillgång
I boken “Människans behov av parker, 
grönska och rekreation: om uppbygg-
naden av en teori och modell att 
använda vid fysisk planering.” (1985) 
redovisar Patrik Grahn kvantitativa 
mått för olika typer av grönområden 
som olika forskare har redovisat i sin 
forskning. Grönområdena katego-
riseras i kategorierna frirum i t.ex. 
bostadsgårdar, grannskapspark, stads-
delspark, stadsområdespark, stadsskog 
och stadsträdgård på parkmark. De 
kvantitativa måtten som redovisas är 
avstånd till grönområden, tillgång till 
grönområden och grönområdets areal. 

Det som är intressant för uppsat-
sens frågeställningar är de kvantitativa 
måtten som handlar om tillgången till 
grönområden per invånare i kategori-
erna, grannskapspark, stadsdelspark, 

stadsskog. Dessa tre kategorierna är i 
definitionen lika Boverkets tre katego-
rier, närpark, lokalpark och stadsdel-
spark. Grahns sista kategori stadsskog 
kan inte direkt jämföras med Bover-
kets kategori friarelar, då friarealer 
även omfattar gröna remsor och kilar 
in i staden. Grahns kategori stadsskog 
är natur som är vildvuxen och med 
både tätare och glesare skog.

Två exempel på grönstrukturplaner 
som redovisar mått gällande tillgång 
till grönområden per invånare är grön-
strukturplanerna för Västerås stad och 
Eskilstuna kommun. (Västerås stad 
2001, Eskilstuna kommun 2006)

Tillgång till grönområden per 
invånare:
Närpark 
- 20m2 per invånare (Grahn)
Grannskapspark/Boverket: Lokalpark
- 30-40m2  per invånare (Grahn)
- 502 per invånare (Västerås stad)
- 30m2 per invånare (Eskilstuna kom-
mun)
Stadsdelspark 
- 20-90m2 per invånare (Grahn)
- 50 m2 per invånare (Västerås stad)
- 50 m2 per invånare (Eskilstuna kom-
mun)
Stadsskog 
- 180-500 m2 per invånare (Grahn)
- 500m2 per invånare (Västerås stad)
- 500m2 per invånare (Eskilstuna kom-

mun)
(Grahn 1985, se Ericson 1983 & se 
Gälzer 1980, Västerås stad 2001, Es-
kilstuna kommun 2006) 

Avstånd till grönområden
I Boverkets inspirationsskrift 
“Bostadsnära natur” (2007a) redovisas 
en tankemodell för hur man säkrar 
tillgång till bostadsnära natur. Det 
handlar om de tre aspekterna, tillgång, 
nåbarhet och kvalitet. Beroende på hur 
samhället ser ut är de olika aspekterna 
olika viktiga. Forskning har enligt 
Boverket visat att 300 m är ett gräns-
värde för hur långt man är beredd att 
gå till ett grönområde för att använda 
det ofta.

400 m sägs vara ett gränsvärde för 
hur långt busshållplatsen bör vara så 
att man inte väljer bilen. 

Med bostadsnära natur menar man 
all grönska, även impediment, gräs-
mattor, parker, gårdar. Bostadsnära 
natur ingår i grönstrukturen, men 
all grönstruktur är inte bostadsnära. 
Boverket (2007a) menar att bostads-
nära natur inte ska behandlas separat, 
utan ska kopplas till den övergripande 
grönstrukturen, för bostadsnära natur 
är ett sätt att belysa den nära naturen 
i den övergripliga skala som t.ex. en 
grönsstrukturplan ofta har. 

Det innebär att all natur är viktig att 

beakta även om den inte faller inom 
ramen bostadsnära natur, den naturen 
som är inom 300 m från bostaden. För 
om fokus är enbart på den bostads-
nära naturen så riskeras andra värden 
gå förlorade t.ex. större naturområden 
som tillgodoser fler invånare men 
finns på ett längre avstånd.

Enligt Grahn är de äldre 
ålderskategorierna inte lika intresse-
rade som dom yngre av aktiviteter, de 
äldre söker däremot mer lugn och ro. 
Då kan man dra slutsatser som att att 
lugna parker bör ligga inom 200 m 
från bostaden. Aktivitetsparken kan 
ligga inom 300-400 m från bostaden.  

Det bästa är kanske om både den 
lugna parken och aktivitetsparken kan 
kombineras i en enda park. Men det 
är ändå inte bra att samlokalisera för 
mycket enligt Grahn. En balansgång 
behövs alltså. Institutioner som för-
skola, skola, ålderdomshem behöver 
ha naturen i nära anslutning. 

Det finns olika måttangivelser 
för riktvärden gällande frirum i den 
privata sfären. För dom som inte har 
tillgångtill egen villaträdgård, trädgård, 
kedjehus, radhus eller egen täppa vid 
bottenvåning av flerbostadshus bör 
möjlighet till koloniträdgård finnas. 
Personer som har tillgång till egen 
täppa bör även ha möjlighet till koloni-
trädgård, 10-15 m2 koloniträdgård per 
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invånare, anser Grahn. (Grahn 1985, 
se Gälzer 1980)

Alexander Ståhle beskriver i skrif-
ten “Grönstruktur med nya fotavtry-
ck” (2003) om vad god parktillgång 
är. Stockholms parkprogram har tre 
övergripande mål, god parktillgång, 
hållbar parkmiljö samt en rik parkkul-
tur. Riktlinjerna för god parktillgång 
ska ses som rekommendation för situ-
ationen i Stockholm.

Med god parktillgång menas:
- inom 200 m: grön oas, lek, promenader, 
ro, sitta i solen
- inom 500 m: blomprakt, bollspel, folkliv, 
parklek, picknick
- inom 1 km: bad, båtliv, djurhållning, 
evenemang, fiske, löpträning, odling, 
pulka, ridning, skridsko, skidor, skog-
slänla, uteservering, utsikt, vattenkontakt, 
vild natur (Lindholm et al. 2003, s 7)

Formell och faktisk grönstruk-
tur
Elisabet Lundgren Alm har i avhand-
lingen “Stadslandskapets obrukade 
resurs – om grönstrukturens potential 
och synliggörande i hållbar stadutveck-
ling” (2001) forskat i hur man kan syn-
liggöra hela grönstrukturen i staden. 

Lundgren Alm menar att grön-
strukturen kan synliggöras som 
formell grönstruktur och som faktisk 

grönstruktur. Den formella grönstruk-
turen visar de gröna områden som är 
kommunägda och offentliga. Den fak-
tiska grönsstrukturen inkluderar även 
villatomter och privata områden som 
är gröna. En fallstudie som utfördes 
i Göteborg visade att i kartan är det 
stora gröna arealer som inte synlig-
gjordes vid enbart redovisning av den 
formella grönstrukturen.

Enligt Lundgren Alm (2001) finns 
betydande hinder för att grönstruktu-
rens potential ska kunna integreras i 
stadsplaneringen. Hon menar att 
de största hoten är själva begreppet 
grönstruktur. Att det inte är utveck-
lat tillräckligt och inte bestämt vad 
det innebär och kräver. Sedan saknas 
en förståelse för stadsutvecklingens 
rumsliga sammanhang och utmanin-
gar. Det behövs utvecklas nya metoder 
och begrepp för att hantera grönstruk-
turen i stadsplaneringen. Det går inte 
längre att stödja sig på gamla metoder 
som använts historiskt. 

Vidare anser Lundgren Alm (2001) 
att synen på grönstrukturen ska ändras 
i planeringen. Att istället för att tänka 
på gröna områden som något som blir 
över i planeringen, tänka på dem som 
en del av staden. Att istället för att tala 
om grönstruktur, kan man tala om 
ett urbant fragmenterat landskap. En 
förutsättning är att visa den faktiska 

grönstrukturen för att få en tydligare 
bild över hur det gröna är fördelat i 
staden.

Källkritik
Boverket
Boverkets visioner
En av uppsatsens metoder härstam-
mar från Boverkets goda visioner om 
goda rekreationsförhållanden som 
redogörs i boken “Gröna områden i 
planeringen” (1999). Visionerna om 
de goda rekreationsförhållandena 
baserar Boverket i sin tur på visioner 
från rapporten “Filuftsliv tenger mer 
enn arealer” (Tema Nord 1996:591) 
utgiven av Nordiska Ministerrådet. 
Med det kan Boverket anses som en 
sekundärkälla. Helst ska akademiska 
uppsatser baseras på primärkällor och i 
de fall sekundärkällor förekommer ska 
det framgå tydligt. (Rienecker & Stray 
Jorgensen 2006) 

Boverket har dock inte baserat 
sina visioner direkt på materialet i 
rapporten “Filuftsliv tenger mer enn 
arealer” (Nordisk Ministerråd 1996)
utan är snarare inspirerade av rap-
portens innehåll. Det gör att Boverket 
inte är en självklar sekundärkälla utan 
kan bedömas som en primärkälla som 
har inspirerats av en annan rapport.

Under arbetet med litteraturstu-

dien misslyckades försöken med att 
få tag på rapporten från Nordiska 
Ministerrådet och därför förekommer 
ingen redogörelse från rapporten i 
litteraturstudien. Trots det bedömdes 
boken “Gröna områden i planeringen” 
(1999) som en tillförlitlig källa med 
hänvisningen till att Boverket har rol-
len som en statlig planeringsrådgivare 
och deras rapporter och böcker bör 
kunna bedömas trovärdiga.

Boverket som källa
Trots att Boverkets rapporter och 
böcker kan bedömas som trovärdiga 
finns dock kritik mot Boverket som 
källa. 

Boverket lyder under regeringen 
och genomför de beslut som regering 
och riksdag fattar. (Boverket 2013) Det 
innebär att Boverket kan påverkas av 
den rådande politiken och att använda 
Boverket som en källa är något som 
behöver ske med en stor försiktighet. 
Boverkets böcker och rapporter kan 
därmed inte jämställas med forskning 
genomförd av oberoende forskare. 

Naturskyddsföreningen
Att använda Naturskyddsföreningen 
som källa bör även ske med en viss 
försiktighet. Naturskyddsföreningen är 
en ideel förening som idag är Sveriges 
största miljöorganistion. Föreningen 
arbetar med att påverka politiker och 
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lagstifning för att skapa ett större 
miljömedvetande och ansvarstagande. 
(Naturskyddsföreningen 2013)

Naturskyddsföreningens intresse 
är att skydda och bevara naturen. I lit-
teraturstudien redovisas Naturskydds-
föreningens tankar om den tätortsnära 
skogen då de anser att det största 
hotet mot den är just exploatering. 
Det åsikter är inom Naturskyddsföre-
ningens intresseområde och kan inte 
representera hela forskningsfältet för 
ämnesområdet. 

Patrik Grahn
Litteraturstudien redovisar forskning 
genomförd av Patrik Grahn som är en 
erkänd forskare. Grahn har medverkat 
i flertalet avhandlingar och rapporter 
under decennier som både handlar om 
värdering och analys av grönområden. 
Grahn har även skrivit flera böcker 
tillsammans med andra forskare inom 
ämnet.

Viktig källkritik mot Grahns verk 
är i avsnittet “Behov av grönområden 
- mått på tillgång” på sidan 22. 
I avsnittet redovisas mått på tillgång 
till grönområden som Grahn presen-
terar i sin bok “Människans behov 
av parker, grönska och rekreation: 
om uppbyggnaden av en teori och 
modell att använda vid fysisk planer-
ing” (1985). Grahn redovisar förenk-
lat siffror som kan vara lämpliga att 

använda vid analys av grönområden. 
Dessa siffror har olika forskare kom-
mit fram till i sin forskning. Grahn 
redovisar tydligt källan till siffrorna. 
Försök har genomförts med att få tag 
på orginalkällan Ericson (1983), men 
då det är ett opublicerat verk har det 
inte lyckats. Den andra forskaren som 
Grahn hänvisar till är Gälzer som har 
publicerat sin forskning på tyska vilket 
författaren inte behärskar. Bedömnin-
gen är dock att det är relevant att re-
dovisa kvantitativa mått på tillgång till 
grönområden trots att de primära käl-
lorna inte har kunnat studeras vidare. 
Grahn som forskare bedöms trovärdig 
och därmed kan hans redogörelse för 
dessa siffror kunna anses trovärdiga. 
Siffrorna som redovisas bör dock ses 
som endast som ett förslag på rimliga 
siffror för tillgång till grönområden. 

Kommuners grönstrukturpla-
ner som källa
I avsnittet “Behov av grönområden 
- mått på tillgång” på sidan 22 redovi-
sas förutom Grahns forskning även 
två kommuners tillämpade mått på 
tillgång i deras grönstrukturplaner. 
Det är Västerås stad och Eskilstuna 
kommun som har redovisat ett mål-
behov gällande mått på tillgång för 
vissa kategorier av grönområden. Att 
litteraturstudien nämner just dessa två 
kommuners grönstrukturplaner är att 

de var i början av arbetet med uppsat-
sen föremål i en analys av referensob-
jekt. Syftet med referensobjekt var att 
skapa större förståelse för arbetet med 
en grönstrukturplan. Uppsatsen har 
dock utvecklats till att inte innefatta 
någon analys av referensobjekt men 
det bedöms ändå relevant att redovisa 
de exempel på mått på tillgång till 
grönområden som har figurerat under 
arbetet med uppsatsen.

Med litteraturstudiens redovisning 
av möjliga mått på målbehov kan rim-
liga målbehov för fallstudiens grönom-
råden utvecklas i uppsatsens metoddel.

Övriga källor
Vidare redogör litteraturstudien för 
forskning genomförd bl.a. av Elisa-
beth Lundgren Alm, Karl Lövrie och 
Alexander ståhle där samtliga källor 
bedöms vara trovärdiga då de enskilda 
forskarna inte bedöms vara påverkade 
av omständigheter som skulle medföra 
att källmaterialet inte kunde användas.

 

Diskussion

Kategorisering av grönom-
råden
Lundgren Alm (2003) menar att 
grönsstrukturen bör synliggöras som 
formell och faktiskt grönstruktur för 

att redovisa hur grönsstrukturen ser ut 
i ett samhälle med både det formella 
men även de privata tomternas gröna.
Det är intressant att se hur den fak-
tiska grönstrukturen ser ut i fallstu-
dien Färjestaden. Den kan antas vara 
relativt grön då Färjestaden består 
mestadels av enbostadshus med egna 
tomter.

Boverkets visioner om goda re-
kreationsförhållanden (1999) visar en 
uppställning av olika typer av grönom-
råden med en definition av områdets 
innehåll och en riktlinje för storlek 
och tillgänglighet till den. Ståhle ifrå-
gasätter Boverkets riktlinjer i “Socio-
tophandboken” (2003) där han menar 
att de inte är anpassade till tätortstor-
lek, lokala förhållanden eller stadstyp. 

Boverkets visioner är riktlinjer för 
olika typer av grönområden och bör 
ses just som ett förslag på riktlinjer. 
För att kunna tillämpa riktlinjerna med 
syfte att besvara uppsatsen frågeställ-
ningar behöver dessa utvecklas för att 
passa fallstudiens förhållanden.

Sociotopkartering
Ståhle (2003, 2005) förespråkar so-
ciotopmetoden, arbetet med framta-
gandet av en sociotopkarta, som en 
lämplig metod för analys och utvärder-
ing av en stads grönstruktur. Huvud-
fokus i ett arbete med en sociotop-
karta är dialogen med brukarna d.v.s. 
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invånarna i en ort. 
Boverket redogör översiktligt hur 

olika kommuner har arbetat med 
sociotopkartan i skriften “Bostads-
nära natur inspiration & vägledning” 
(2007a).

Det är dock viktigt att i processen ständigt 
påminna om att en sociotopkarta aldrig 
kan göras utan dialog med stadsborna 
själva. Själva fundamentet i sociotopkartan 
är att den representerar vad stadsborna 
själva tycker och gör, inte vad någon
enstaka expert, konsult, tjänsteman eller 
politiker har tyckt. (Boverket 2007a, s 37)

Arbetet med uppsatsen bedrivs 
som ett enskilt projektarbete av 
författaren och är inte ett aktuell 
planeringsprojekt i den kommun 
där fallstudien utreds. Det medför 
att stora svårigheter finns med att 
utföra brukarundersökningar i den 
omfattning som skulle krävas för att 
skapa ett användbart analysunderlag 
för varje enskilt grönområde i fall-
studien. Boverkets visioner om goda 
rekreationsförhållanden bedöms 
kunna utvecklas på så sätt att en analys 
av Färjestadens grönområden kan 
genomföras och anses rimlig och tro-
värdig för utgöra underlag för vidare 
arbete med frågeställningarna. 

Värdering av grönområden 
I uppsatsen används Patrik Grahns 
åtta parkkaraktärer ( Berggren-Bärring 
Grahn & Grahn 1995) för att värdera 
grönområden. Parkkaraktärerna klas-
sificerar parker och naturområden 
beroende på vad de innehåller. Grahn 
har forskat i hur människor använder 
parker och naturområden och funnit 
att människan söker speciella egenska-
per och upplevelser i stadens grön-
miljö. Det medför att det kan urskiljas 
åtta typer av miljöer som efterfrågas. 
De ger en bra utgångspunkt för vär-
dering och planering av en kommuns 
tillgång till parker anser Boverket. 
(Tallhage Lönn 1994) 

Ett steg i arbetet med sociotopkar-
tan är expertvärderingen. (Ståhle 2003) 
Vid värderingen av grönområdena 
enligt Grahns åtta parkkaraktärer 
tillämpas i uppsatsen en slags expert-
värdering av författaren själv. 

Enbart författarens bedömnin-
gar utan brukarnas bedömning av 
ett grönområdes värde ger dock inte 
hela bilden av varken användingen av 
grönområdet eller dess värde. Men 
expertvärderingen bedöms dock 
kunna belysa ämnet tillräckligt för 
att kunna skapa analyser som kan ge 
svar på uppsatsens frågeställning om 
vilka värden som finns i Färjestaden 
grönområden och hur dessa bör 
utvecklas. 

I sociotopmetoden (Stockholms 
stad 2002) avgörs en friytas värde 
genom att den ska ha minst en av 
de kvaliteer som tagits fram eller att 
fritytan ska ha ett värde genom en ut-
veckling som sociotop. Bedömning av 
värdet sker genom en samlad bild från 
planerar- och brukarvärderingen. 

Grahns parkkaraktärer (Berggren-
Bärring Grahn & Grahn 1995) 
som kan användas för värdering av 
grönområden är redan definierade och 
utvecklade. 

Sociotopmetodens värdering 
däremot kan se olika ut beroende 
på vad brukarna har för behov och 
önskemål. Men principen för värder-
ingen av ett grönområde eller friyta 
som det även kallas i sociotopme-
toden är den samma som vid analys 
av Grahns parkkaraktärer. D.v.s att 
om ett grönområde innehåller en viss 
kategori kvalité innebär att det att det 
har ett visst värde. Skillnaden mellan 
dessa två angreppssätt är att i socio-
topmetoden bygger värderingen på 
brukarnas bedömning sammanslagen 
med planerarens bedömning. Medan 
parkkaraktärerna bygger på enbart 
planerarens bedömning. Parkkaraktär-
erna kan givetvis användas även vid 
brukarundersökningar men sociotop-
metodens värdering fungerar inte utan 
brukarnas bedömning.

Förtätning av grönområden
Teorierna om hur grönområdets värde 
kan ställas mot nyttan med förtätning 
har redovisats översiktligt i littera-
turstudien. Ståhle (2005) anser att en 
tätare stad kan ge mer park. Genom 
att satsa på att öka brukningvärdet 
för ett grönområde och öka tillgäng-
ligheten kan friytetillgången minskas 
utan att staden skulle upplevas mindre 
grön. Ståhles hänvisar till sociotop-
metoden för att skapa underlaget till 
analysen. 

I uppsatsen tillämpas ej sociotop-
metoden då möjligheter att utföra 
brukarundersökningar saknas. Upp-
satsens metoder baseras på Boverkets 
visioner och Grahns parkkaraktärer 
för en analysera grönområdet. För att 
utreda frågan om det finns möjligheter 
till förtätning i Färjestaden utvecklas 
en analysmetod i metoddelen som 
kallas för brist-, tillgång- och tillgäng-
lighetsanalys. 

I uppsatsens metoddel redovisas 
metoderna och diskussionen om 
tillvägagångssättet fördjupas. Där 
framförs även vidare kritik mot valda 
tillvägångssätt för att behandla uppsat-
sens frågeställningar.
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Fallstudie
Uppsatsens frågeställningar hand-
lar om hur grönstrukturens ser ut i 
Färjestaden och hur en utveckling av 
dem bör se ut. Fallstudien Färjestadens 
grönområden är en aktuell planerings-
fråga på vilken metoder och teorier 
prövas.  Hur grönstrukturen kan 
värderas och kategoriseras redovisas 
i litteraturstudien och appliceras på 
Färjestaden som ett konkret exempel.
Att använda fallstudie som tillvä-
gagångssätt är lämpligt när forskaren 
vill undersöka en fråga på djupet. 
Fallstudien kan belysa komplexiteten 
i verkliga situationer. (Denscombe 
2009) 

Fallstudiens fördelar är att den 
ger forskaren möjlighet att fokusera 
på undersökningen av frågeställ-
ningarna. Att använda fallstudie som 
tillvägagånggsätt uppmuntrar även till 
att använda flera olika metoder vilket 
även sker i uppsatsen. En nackdel med 
fallstudie är att det kan vara svårt att 
dra generella slutsatser ifrån resultaten. 
(Denscombe 2009)

Relevans
Färjestaden är en mindre ort med 5400 

invånare och består mestadels av en-
bostadshus i villakvarter från 30-talet 
till nutid. Undantaget är ett fåtal kvar-
ter med flerbostadshus uppförda med 
endast ett par våningar. Det finns även 
en del äldre villlabebyggelse uppförd 
omkring 1900-talet längs Storgatan, 
en av ortens äldsta gator. Därtill finns 
även enstaka bebyggelse som härstam-
mar från tidiga 1800-talet. 

I litteraturstudien redovisas forsk-
ning genomförd av Alexander Ståhle 
(2003, 2005) om grönområden i större 
och tätare städer som t.e.x. Stockholm. 
Men litteraturstudien redovisar även 
forskning om grönområden som inte 
är anknutet till en viss tätortsstorlek 
eller stadstyp som t.e.x. Grahn (Grahn 
1985, Berggren Bärring & Grahn 
1995, Grahn & Ottoson 1998 ) och 
Boverket (2007a, 2007b, 1994, 1999). 
Färjestaden är inte en tät kvartersstad 
som Stockholm utan snarare ett bra 
exempel på en villastad i en mindre 
kommun som är på framfart i utveck-
lingen. Det gör fallstudien relevant att 
studera och kan utgöra som ett bra 
exempel på hur arbete med analys av 
grönområden kan ske i mindre orter i 
mindre kommuner. 

Möjligheter till generalisering
För att kunna generalisera resultat 
från en fallstudie till andra exempel i 

samma kategori behöver viktiga kän-
netecken identifieras för att utgöra en 
grund för jämförelse. (Denscombe 
2009) Uppsatsen redogör tydligt fall-
studiens förutsättningar under kapitlet 
“Planeringsförutsättningar” på sidan 
36 varifrån viktiga kännetecken kan 
identifieras vid ett behov av generali-
sering.

Geografisk avgränsning
Mot norr utgörs den geografiska 
avgränsningen för fallstudien av väg 
137/136 (vägen från Ölandsbron 
till trafikplats Algutsrum). Mot öster 
och söder följer avgränsningen den 
planerade förbifarten förbi Färjestaden 
som ansluter till den gamla landsvägen 
väg 943. 

Figur 8. Karta som visar 
avgränsningen av planom-
rådet.

Trafikplats 
Algutsrum

Väg 137/136

Landsväg 943

Storgatan
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Datainsamling

Det finns flera olika källor med 
underlagsmaterial som kan användas 
i uppsatsens analys. Exempelvis har 
Länsstyrelsen i Kalmar (2012) län 
GIS-skikt för riksintresseområden och 
andra värdefulla områden. Vidare har 
Skogsstyrelsen (2012) en kartfunk-
tion som kallas för Skogens pärlor 
som bl.a. visar värdefull skogsmark. 
Riksantikvarieämbetet (2012) tillhan-
dahåller en kartdatabas där alla kända 
fornlämningar i Sverige redovisas. 

Idag finns ingen vegetationskarta 
för kommunen. Bedömningen av vil-
ken vegetation som finns i Färjestaden 
utfördes genom en studie av ortofoton 
och flygbilder samt genom platsbesök. 
Platsbesöken har inledningsvis skett 
med bil därefter har författaren under-
sökt grönområdet till fots. Dokumen-
tationen har skett genom anteckningar 
om grönområden samt genom foto-
grafering av platsen. Datainsamlingen 
har skett under en längre period, från 
april 2012 till och med januari 2013. 
Syftet med platsbesöken har varit att 
dokumentera typ av grönområde, 
innehåll och kvalité samt hur grönom-
rådet kan tänkas att användas. Enstaka 
enkla observationer i samband med 
plastbesök har genomförts om hur 
människor på plats använt grönom-

rådet. Kontinuerliga dokumenterade 
observationer har inte genomförts då 
uppsatsen har fokuserat översiktligt på 
vad det är för typ av grönområde och 
hur grönområdet upplevs av förfat-
taren. Det innebär att det är författa-
rens bedömning om hur ett grönom-
råde upplevs och används som ligger 
till grund för uppsatsens analyser. 

En intressant aspekt hade givetvis 
varit att dokumentera grönområdets 
användning under olika tider på dygnet 
och under olika delar av året, men ob-
servationer av det slaget har inte varit 
möjlig att genomföra inom ramen för 
detta examensarbete p.g.a. uppsatsens 
tidsomfång.

Avgränsning 
Inventeringen av Färjestadens 
grönområden har inte omfattat andra 
biologiska värden förutom de som 
finns på nationella nivån som riksin-
tressen. Underlag för en biologisk 
värdering finns idag inte tillgänglig 
hos kommunen. Kommunaltekniska 
värden är också svåra att förutse. 
Kommunen arbetar idag med att 
ta fram en VA-plan för hela kom-
munen. Någon särskild utredning om 
Färjestadens kommunaltekniska status 
och behov finns inte idag. I pågående 
planprojekt utreds givetvis lösningar 
för t.ex. dagvattenhanteringen och 

behov av dagvattendammar. 

Referensobjekt
I ett inledande arbete med uppsatsen 
analyserades även ett flertal 
referensobjekt bland annat Kalmar 
kommun, Västerås stad, Nykvarns 
kommun, Eskilstuna kommun samt 
Tranås kommun för att få fram goda 
exempel på hur andra kommuner har 
använt Boverkets riktlinjer och Grahns 
parkkaraktärer. Tanken var från början 
att inkludera referensobjekten som en 
del av uppsatsen. Bedömningen blev 
dock till slut att de studerade referens-
objekten inte kunde användas då dessa 
saknade viktiga kännetecken för jäm-
förelse emellan dem och fallstudien.

En av undersökningarna jämförde 
kvantitiva data mellan referensob-
jekten i syfte att finna samband med 
fallstudien i uppsatsen och de stude-
rade referensobjekten. Den kvantitava 
datan som analyserades bestod bl.a. 
av tätortstorlek, storlek på området 
för grönstrukturplanen, förhållanden 
mellan olika typer av grönområden, 
befolkningstäthet, andel grönyta i olika 
kategorier per invånare, målbehov an-
gående behov av grönområden. Även 
kvalitativa bedömningar genomfördes 
angående visioner och riktlinjer för 
grönstrukturen i referensobjektet.

Men i och med att de studerade 
kommunerna är olika och har olika 
förutsättningar var det svårt att finna 
samband och lösningar på frågor 
som rör grönstrukturen. I uppsatsen 
hänvisas dock till referensobjekten vid 
utvecklandet av mått på tillgång till 
grönområden i Färjestaden då tilläm-
pade mått i Eskilstuna kommun och 
Västerås stad fungerat som en inspira-
tion

Kritik som kan genomföras är 
att ingen av de orter som jämfördes 
i analysen av referensobjekten hade 
liknande förutsättningar som i fall-
studien. Urvalet av referensobjekten 
skedde genom en sökning på internet 
efter lätttillgängliga grönstrukturplaner 
för olika storlekar och typer av orter. 
En jämförelsestudie av referensobjek-
ten hade troligtvis gett mer användbara 
resultat om urvalet av referensobjekt 
hade utökats och vissa jämförelsekri-
terier hade ställts upp från början. 

Dock upplevdes det att under 
analysen av referensobjekt förlo-
rade arbetet fokus från uppsatsens 
frågeställningar varför studien av 
referensobjekt lades ner.
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Metodkombination
I uppsatsen används metodkombina-
tion för att analysera Färjestadens 
grönområden. Metodkombination 
lämpar sig när ett resultat från en me-
tod behöver kompletteras genom att 
tillföra resultat från en annan metod. 
Syftet är att få fram en tydligare bild 
över situationen. (Denscombe 2009) 

Fördelarna med metodkombina-
tion är att det blir en tydligare kopp-
ling mellan metoderna och mellan 
olika typer av data. (Denscombe 2009) 
En av nackdelarna med metodkombi-
nation är att forskaren behöver utöka 
sin kunskap om fler metoder än bara 
en. En annan nackdel är att resultaten 
från olika metoder inte alltid bekräftar 
varandra eller kompletterar varandra 
och medför att forskaren kan behöva 
utföra undersökningen igen men med 
andra metoder. Metodkombination 
baseras nämligen på ett antagande om 
att fynden ska komplettera varandra. 
(Denscombe 2009)

Metoderna som kombineras är 
klassificeringsmetoden, värderingsme-
toden samt brist- tillgång- och tillgäng-
lighetsanalysen.

Klassificeringsmetoden, den 
utvecklade metoden baserad på 
Boverkets visioner om goda rek-
reationsförhållanden kompletteras 

med värderingsmetoden, Grahns 
parkkaraktärer. Vidare kan en samlad 
bild över tillgänglighet, behov och 
kvalité fås fram genom att införa re-
sultat från klassificeringsmetoden och 
värderingsmetoden samt målbehov in 
i brist-, tillgång- och tillgänglighets-
analysen. 

Metodkombinationen leder till att 
uppsatsens konkreta frågeställningar, 
som handlar om vilka värden som 
finns i Färjestadens grönområden samt 
om Färjestadens grönområden tillgo-
doser invånarnas behov, blir möjliga 
att besvara. Vidare leder metodkom-
binationen till att ett planeringsunder-
lag kan skapas som gör att ett plan-
förslag kan utformas för Färjestadens 
grönområden. Planförslaget ska visa 
hur grönstrukturens bör utvecklas 
samt ge förslag på vilka möjligheter 
det finns för förtätning på grönom-
råden.

Klassificeringsmetod
Den första metoden är baserad på 
Boverkets vision om goda rekreations-
förhållanden. Visionen består av fyra 
olika typer av grönområden; 
1. Närparken 
2. Lokalparken 
3. Stadsdelsparken 
4. Friarealer.

Dessa fyra olika grönområden in-
nebär en viss typ av grönska och inne-
håll i grönområdet men även ett visst 
tillgänglighetskrav i form av avstånd 
från bostaden samt en föreslagen areal 
för grönområdet. 

Närparken
Närparken, max 50 m från bostaden med 
en vistelseyta innehållande lekplats och vari-
erande vegetation. (Boverket 1999)

Vissa områden i Färjestaden som 
t.ex. i området Runsbäcksvägen och 
i området Möllstorp är det mycket 
längre än 50 m till närmaste grönom-
råde. Färjestaden i sin helhet har 
få lekplatser och medborgarförslag 
inkomna till kommunen efterlyser flera 
nya i olika områden. Definitionen av 
närparken passar enbart in i två, tre 
av Färjestaden grönområden och de 
övriga skulle isåfall bli kategorilösa.

Lokalparken
Lokalparken, max 200 m från bostaden 
utan att korsa trafikerade vägar med en stor-
lek på 0,3-0,6 ha. Det ska finnas plats för 
utrymmeskrävande aktiviteter som bollspel 
och innehålla rik vegetation. (Boverket 1999)

Skillnaden i storlek mellan loka-
lparken på 0,3-0,6 ha till stadsdelsparken 
på 10-20 ha är enorm. I Färjestaden 
finns många grönområden som 
kvalar in på arealintervallet 0,3-0,6 ha, 

men definitionen “rik vegetation” är 
däremot svårare att uppfylla. De flesta 
områden utgör vegetationen antingen 
gräsmatta med sly eller naturskog, 
öppnare eller tätare. 

Stadsdelsparken
Stadsdelsparken, högst 500 m till 800 m 
från bostaden med en storlek på 10-20 ha. 
Boverket nämner att storleken beror på de 
lokala förutsättningarna men att arealen 
minst ska vara 10-20 ha. Parken ska ha 
varierande arter av träd och ge en känsla av 
oändlighet samt inrymme utrymmeskrävende 
aktitivteter. (Boverket 1999)

I Färjestaden finns två naturom-
råden som är större än 10 ha, ett 
tätortsnära skogsområde i östra delen 
av Svampområdet, på 44 ha, samt 
naturområdet längs kuststräcken vid 
området Runsbäcksvägen, på 22 ha. 
En känsla av oändlighet är svår att 
uppnå i båda områdena. Naturområdet 
vid kuststräckan är avlångt till formen 
och slingrar sig in i bostadsområdet till 
öster. Den tätortsnära skogen däremot 
omfamnas av åkermark som bryter av 
skogsområdet och gör att blicken ut ur 
området sträcker sig ut mot bebyggelse 
i Torslunda öster om Färjestaden.

Friarealer
Friarealer är stora ytor som omsluter staden 
och sänder in gröna kilar in i bebyggelsen. 
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Täckningsgraden ska vara minst 
300-400 m2 per invånare och vissa av dessa 
områden bör vara större än 1000 ha. (Bover-
ket 1999)

Friarealer kan uppfattas som olika 
typer av grönområden, t.ex. gröna 
remsor, skogsområden, gräsmattor 
och bostadskvarter. I Färjestadens 
fall omgärdas orten av åkermark som 
skapar en tydlig skiljegräns mellan 
tätortens grönområden och omlan-
det. Det innebär att friarealer enligt 
Boverkets definition applicerat på 
Färjestaden medför att det gröna slutar 
skarpt och omgärdar inte orten. 

Utveckling av Boverkets 
visioner
Under arbetet med uppsatsen har det 
visat sig att enbart använda Boverkets 
kategorier som redogörs i deras vision-
er om goda rekreationsförhållande inte 
kan direkt appliceras på Färjestadens 
grönområden utan behöver modifieras 
och utvecklas för att bättre passa in på 
Färjestadens förhållanden. 

Färjestaden saknar tydliga och 
kända parker och knappast något 
område kan uppfattas som en park. 
Därför passar benämningar som 
lokalpark och stadsdelspark inte riktigt 
in. Färjestadens grönområden, både 
större och mindre, består mestadels av 
orörd natur.

För att bättre beskriva Färjestadens 
utbud av grönområden har nya 
definitioner av olika typer av grönom-
råden utvecklats vilket resulterar i sex 
olika kategorier. Kategoriseringen är 
inspirerad av Boverkets visioner om 
goda rekreationsförhållanden (1999)
men anpassade till Färjestadens utbud 
av grönområden. 

Genom att kategorisera grönom-
rådena i olika grupper med liknande 
karaktärer och inom samma areal-
mängd visade sig sex olika, större 
kategorier, passa för Färjestaden. 

Kategoriseringen av Färjestadens 
grönområden föreslås uppdelas i sex 
större kategorier:
1. Gröna remsor 
2. Strövområden
3. Anlagda parker
4. Naturpark
5. Större gröning
6. Gröning 

Gröna remsor
Gröna remsor är alla mindre gröna 
områden t.ex. ytor som fungerar som 
mellanyta mellan vägbana och gång-
och cykelväg, exempelvis remsor längs 
70-talets bostadskvarter i Svampområ-
det mellan fastighetsgränsen och gång- 
och cykelvägarna i området. Gröna 
remsor är ytor som inte inbjuder till 
vistelse. Gröna remsor är en del av 

Boverkets friarealer bedömningen 
är att dessa bör kategoriseras för sig. 
Det är gröna områden i orten som 
inte fungerar i rekreerande syfte utan 
fungerar mer för att lätta upp intrycket 
av ett område och göra vägkanterna 
estetiskt tilltalande och kanske inte 
direkt för att vistas i.

Strövområden
Strövområden är det närmaste 
Färjestaden kan komma defintitonen 
av en stadsdelspark. Dock är inte 
Färjestadens samtliga strövområden 
fullt tillgängliga för allmänheten p.g.a. 
vegetation och lokalisering. Men 
genom utveckling av dessa områden 
skulle stora områden för rekreation 
kunna skapas.

Anlagda parker
Kategorin parker är med trots att 
Färjestaden saknar en riktig park.  
Dock finns potential för några om-
råden att uppnå klassificieringen för 
en anlagd park varför kategorin anses 
viktig att ha med.

Naturpark
Definitionen av naturpark är liknande 
Boverkets definition av stadsdelspark 
men med mindre areal. De områden 
som är större, sammanhängande och 
är av mer ordnad karaktär räknas till 
kategorin naturpark.

Större och mindre gröning
Boverkets närpark kallas för gröning 
och definitionen är ett grönt område 
under 1 ha. Boverkets lokalpark om-
vandlas till större gröning med mer än 
1 ha som har möjlighet att inrymma 
utrymmeskrävande aktiviteter som 
bollspel. Några kriterier på lekplats el-
ler variation i vegetation finns inte. Då 
flertalet av de mindre grönområdena 
varken innehar lekplats eller varierad 
vegetation skulle dessa falla utanför i 
någon onämnd kategori. Lekplats och 
aktivitetsmöjligheter redovisas istället 
på en aktivitetskarta och kopplas inte 
direkt till grönområdets klassificiering. 

Värderingsmetod
Den andra metoden är baserad på 
Grahns åtta parkkaraktärer som kan 
ge en uppfattning om vad som inryms 
i grönområdet och genom att studera 
om ett område har fler än en karaktär 
kan ett område få en högre värdering. 
Grahn menar även att en ort bör inne-
hålla alla de åtta parkkaraktärerna för 
att människor ska vara tillfredställda 
med stadens grönområden. (Berggren 
-Bärring & Grahn 1995) Uppfylls inte 
detta kan det ge en indikation på vad 
det är för typ av grönområden som 
saknas i orten.  
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De åtta parkkraktärerna är; 
1. Det vilda
2. Det artrika
3. Det rymliga 
4. Det rofyllda
5. Det lekfulla/Viste 
6. Det gröna torget/Allmänning 
7. Det festliga/Samvaro 
8. Det kulturella/ Kultur och historia

Definitioner av parkkaraktärerna:
Det vilda - Områden som är vilda och 
opåverkade av människan. 

Det artrika - Den artrika parken kän-
netecknas av att det finns olika livsformer, 
storlekar och färger och former.

Det rymliga - Den rymliga parken är så 
stor att man får en känsla av oändlighet.

Det rofyllda - Fri från stadens buller och 
som helhet ge ett intryck av renhet och 
ostördhet. 

Det lekfulla/Viste - Den lekfulla miljön 
är robust med klätterträd, stenar och 
buskar där barnen får röra sig i sin egen 
värld. Sandlådor, rutschkanor och gungor 
tyder på att det är en miljö för barn. Miljön 
ska inspirera till lek och tåla förändringar. 

Det gröna torget/Allmänning - Det gröna 
torget är en plats där evenemang kan hål-

las, men även plats för idrott. 

Det festliga/Samvaro - Det festliga är 
en plats fylld av aktiviteter och är tydligt 
kulturpräglad. Ytan får inte vara för stor 
så att folklivet och festligheterna ska kunna 
existera.

Det kulturella/ Kultur och historia - Det 
kulturella kan finnas i form av en låg sten-
mur i en stor skog eller i form av kultur på 
ett torg. Det kulturella pekar på samhällets 
historia och kultur.

 (Berggren-Bärring & Grahn, 1995, s 85) 
 
Metodutförande
Varje grönområde analyseras genom 
att pröva om det specifika grönområ-
det passar in på någon eller några av 
definitionerna av Grahns parkkarak-
tärer. I värderingen används benäm-
ningarna lekfull istället för viste, 
allmänning istället för gröna torget 
och samvaro istället för festlig. Trots 
att själva definitionen av parkkarak-
tären är densamma oavsett benämning 
av parkkaraktären så bedöms de valda 
benämningarna kunna beskriva bättre 
Färjestadens grönområden.

Parkkaraktärerna förkortas enligt 
följande på kartan;
Vi - Vild
Ar - Artrik
Ro - Rofylld

Ry - Rymd
Le - Lekfull
Sa - Samvaro
Al - Allmänning 
Kh - Kultur och historia

Om ett grönområde har fler än 
en av parkkaraktärerna kan det anses 
mer värdefullt genom att det har ett 
mer variantionsrikt utbud av kvalitéer. 
Syftet med värderingen är att skapa 
förståelse för hur situationen ser ut 
idag och vilka parkkaraktärer som 
finns idag. I ett senare skede då en 
utveckling av parkkaraktärerna ska ske 
kan även mål för antalet parkkarak-
tärer anges. I litteraturen som studerats 
har inga mål för antal parkkaraktärer 
i grönområden angetts. Däremot 
redogör litteraturstudien att samtliga 
parkkaraktärer bör finnas i en ort.

I planförslaget redovisas en ut-
veckling av grönområden och genom 
utveckling utvecklas även parkkarak-
tärerna. Uppsatsen fokuserar dock inte 
djupare på de enskilda parkkaraktä-
rernas utveckling utan ser till respek-
tive grönområdes utveckling i sin 
helhet.

Brist- tillgång-  och till-
gänglighetsanalys
Den tredje metoden är brist-, till-
gång- och tillgänglighetsanalys samt 
anpasssning till målbehov. Metoden 
omfattar tre delar. Den första är en 
analys av vilken tillgång till grönom-
råden ett bostadskvarter har. Vidare 
analyseras bostadens tillgänglighet till 
grönområden i de olika kategorierna. 
Därefter analyseras om både tillgång 
och tillgänglighet uppfyller målbehovet 
som är satt för vissa av kategorierna 
av grönområden. Resultatet visar om 
målbehovet är uppfyllt eller om det 
råder en brist av en viss kategori av 
grönområde. 

Tillgänglighet
Boverkets visioner redovisar ett 
föreslaget mått på avstånd till olika 
kategorier av grönområden. Dessa har 
utvecklats för att passa till Färjestadens 
kategorisering av grönområden.

Boverkets normer
Boverkets tillgänglighetsnormer för 
de fyra olika kategorierna av grönom-
råden:
1. Närparken, 50 m från bostaden
2. Lokalparken, max 200 m från 
bostaden
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3. Stadsdelparken, max 500-800 m från 
bostaden
4. Friarealer, inget avstånd.

Färjestadens normer
Färjestadens sex kategorier och deras 
tillgänglighetsnormer:
1. Gröna remsor, inget avstånd. 
2. Strövområden, max 3 km från 
bostaden. 
3. Anlagda parker, inget avstånd.
4. Naturpark, max 800 m-1000 m från 
bostaden.
5. Större gröning, max 300 m från 
bostaden. Kan även kallas för bostads-
nära natur. Ett rimligt krav är att för 
att nå den större gröningen ska inte 
större trafikbarriärer behöva korsas.
6. Gröning, inget avstånd.

Målbehov
I litteraturstudien redovisas Grahns 
(1985, se Ericson 1983 & se Gälzer 
1980) mått på tillgång till grönom-
råden men även Västerås stad och Es-
kilstuna kommuns tillämpade mått för 
tillgången. I Färjestadens fall bedöms 
målbehov behöva utformas för kate-
gorierna strövområden, naturparker 
och större gröningar. De tre katego-
rierna kan bedömas vara av större 
betydelse för invånare i Färjestaden. 
Då krävs även en säkrad tillgång till 
nämnda kategorier genom uttalade 

målbehov. 
Målbehoven är något som kom-

munens politiker kan utforma och 
fastställa för att ge en slags garanti till 
stadens invånare gällande tillgången 
till grönområden. I uppsatsen används 
rimliga siffror som målbehov inspi-
rerade av Västerås stad och Eskilstuna 
kommun. Siffrorna är antagna rimliga 
siffror och bör kunna ge en trovärdig 
bedömning om i vilken utsträckning 
grönområdena tillgodoser invånarnas 
behov.

Målbehov för Färjestadens grönom-
råden:
- Strövområden  
500m2 eller 200m2 per invånare
- Naturpark 
50m2 eller 30 m2 per invånare
- Större gröning 
50 m2 per invånare

Gällande målbehov för strövom-
råden och naturpark föreslås två olika 
siffror att testas. I litteraturstudien 
redovisar Grahn (1985, se Ericson 
1983 & se Gälzer 1980) 180-500m2 per 
invånare som ett mått för stadsskog. 
Stadsskog är i defintionen lika kat-
egorin strövområden. I både Västerås 
stads och Eskilstuna kommuns grön-
strukturplaner (Västerås stad 2001, 
Eskilstuna kommun 2006) tillämpas 
500m2 som målbehov för liknade 

Varför används inte kvalitativa intervjuer?

Relatera dina val av metoder och relevans i förhållande till dina frågeställningar.

Figur 9. Kartan visar en buffring med ett avstånd på 300 m från ett bostadsområde. Det aktuella kvarteret är 
markerat med röd linje i mitten. Den större ringen visar ett område där linjen symboliserar 300 m från kvarteret. 
Här kan man se att bostadskvarteret har tillgång till både en mindre gröning, mindre än 1 ha samt en större 
gröning större än 1 ha inom 300 m. 

grönområde. 
Gällande målbehov för kategorin 

naturpark tillämpar Eskilstuna kom-
mun 30m2 per invånare (Eskilstuna 
kommun 2006) och Västerås stad 
50m2 per invånare (Västerås stad 
2001). Grahns exempel är 30-40m2 
per invånare. (Grahn 1985, se Ericson 
1983 & se Gälzer 1980)

Metodutförande
Brist-, tillgång och tillgänglighetsana-
lysen har genomförts i flera steg. 

För att mäta tillgången till grönom-
råden har ytorna för grönområden i de 
olika kategorierna uppmätts.  I upp-
satsen har även befolkningsstatistiken 
räknats ut för varje delområde. 

För att mäta tillgängligheten till 
grönområden har buffringar skapats 
för varje bostadskvarter. En buffring 
är en yta eller en zon med ett visst 

N
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Varför används inte kvalitativa intervjuer?

Relatera dina val av metoder och relevans i förhållande till dina frågeställningar.

avstånd från ett objekt. T.ex. om man 
vill ta reda på vilka grönområden ett 
bostadskvarter har tillgång till inom 
300 m kan en buffring skapas runt det 
aktuella kvarteret. Alla grönområden 
som då hamnar inom buffringen kan 
konstateras vara tillgängliga inom 300 
m från bostaden. Se figur 9 på sidan 
32. I analysen har hänsyn tagits till 
trafikbarriärer som försämrar tillgäng-
ligheten till grönområden. Trafik-
säkra passager som gångtunnel eller 
övergånsställe är något som förbättrar 
tillgängligheten till grönområden vid 
trafikbarriärer.

Buffringen har skett för varje 
bostadskvarter, se figur 10, men redo-
visas som en samlad helhet, en yta för 
varje delområde i avsnittet “Resultat 
för delområden” på sidan 80.

Genom att analysera tillgången till 
grönområden samt tillgängligheten 
till grönområden kombinerat med 
målbehovet och invånarantalet kan ett 
analysresultat redovisas.

Gällande avstånd till strövom-
råden så är målet 3 km som största 
avstånd från bostad. 3 km från 
delområde 1 sträcker sig till utkan-
terna av Färjestadens tätort, och 
utanför planområdet. Det innebär att 
alla strövområden inom planområdet 
finns att tillgå. Därför redovisas inte 
en buffring på 3 km på kartorna för 

delområdena.

Kritik mot metoden
Buffringen i uppsatsen har skett i 
programmet AutoCAD, där de olika 
ytorna lades ihop för respektive 
delområde. En effektivare metod är att 
använda ett GIS-program som är mer 
inriktad på geografiska analyser.

Tillgång till grönområden analyse-
rades efter att buffring hade utförts för 
respektive delområde men inte för var-
je enskilt bostadskvarter. Att generera 
buffring för varje enskilt bostadskvar-
ter vore alltför tidskrävande att utföra 
med det använda CAD-programmet.

Ett bättre sätt att räkna ut den 
faktiska tillgången till grönområden 
vore att kombinera befolkningsstatis-
tiken med geografiska data i ett GIS-
program. Då kan en detaljerad analys 
skapas. I arbetet med uppsatsen har 
tillgång till GIS-program och möjlighet 
att använda befolkningsstatistik som är 
koordinatsatt för varje individ saknats. 
Mörbylånga kommun har tillhanda-
hållit översiktlig statistik för varje 
delområde. För att få en översiktlig 
uppfattning om tillgång till grönom-
råden bedöms detta vara tillräckligt för 
uppsatsens syfte. 

N

Figur 10. Kartan visar alla buffringar med avståndet 300 m från bostadskvarteret i delområde 1, Joels Udde.
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Förjupning av analysen
Det vore intressant att se både be-
hovet av grönområden för perma-
nentboende och för fritidshusboende. 
Permanentboende finns med i be-
folkningsstatistiken men fritidshus-
boende saknas. Troligtvis finner man 
en skillnad av behovet vid jämförelse 
av data för de båda grupperna.

Ytterligare en vinkling skulle vara 
att se hur tillgången till grönområden 
varierar i samband med årstiderna. 
Fritidshusboende kan förmodas vara 
bosatta i Färjestaden under som-
marmånaderna. En analys skulle 
kunna resultera ett visst behov av 
grönområden under sommarhalvåret
och ett annat behov för resten av året.

Uppsatsen fördjupas inte kring des-
sa frågeställningar utan utreder endast 
behovet för folkbokförda invånare i de 
olika delområdena. 

Reklektioner

I litteraturstudien redovisas sociotop-
metoden (Ståhle 2003) som ett sätt att 
utreda och analysera grönområden. 
Ett av stegen till upprättandet av en 
sociotopkarta är brukarundersökn-
ingar. Till dessa hör även besöksräk-
ningar under olika tider på dygnet 

och året över hur många som besöker 
grönområdet ifråga. I litteraturstudien 
diskuteras lämpligheten att använda 
metoden i uppsatsen. Bedömningen 
är att utförandet av brukarundersök-
ningar i den omfattning som krävs för 
att skapa ett tillförlitligt underlag inte 
är möjlig inom ramen för detta arbete. 
Därför ingår inte brukarundersökn-
ingar, d.v.s. intervjuer och enkäter 
i uppsatsens metod för att besvara 
frågeställningarna. 

I ett inledande skede av uppsatsen 
har tankar funnits på att genomföra 
kvalitativa intervjuer med utvalda 
invånare i Färjestaden för simulera en 
brukarundersökning i mindre skala. 

Bedömningen blev dock att resulta-
tet från bara ett fåtal intervjuer inte 
skulle ge tillräckligt underlag för vidare 
analyser och tillförlitligheten bedöm-
des som låg. Därför har uppsatsen 
enbart tillämpat den så kallade expert-
värderingen (Ståhle 2003) där det är 
författaren som står för bedömningen.

Sammanfattning
Metoderna som tillämpas i uppsat-
sen bedöms kunna användas för att 
finna svar på uppsatsens frågeställnin-
gar. Här nedan sammanfattas tillvä-
gagångssättet för varje frågeställning.

Frågeställning 1: Hur kan grönstruk-
turen värderas och kategoriseras?
Litteraturstudien utforskar de teor-
etiska aspekterna om hur grönom-
råden kan värderas och kategoriseras. 
I fallstudien Färjestadens tillämpas 
klassificeringsmetoden som är en 
utveckling av Boverkets visioner om 
goda rekreationsförhållanden. Genom 
metoden kan olika grönområden ur-
skiljas och kategoriseras. 

Värderingsmetoden med Grahns 
parkkaraktärer tillämpas för en 
bedömning av grönområdens värde. 
Desto fler parkkaraktärer ett grönom-
råde har desto högre värde. 

Frågeställning 2: Vilka värden finns i 
Färjestadens grönområden?
För att utreda vilka värden som finns 
i Färjestadens grönområden be-
höver alla grönområden inventeras 
och bedömas. Datainsamlingen sker 
genom platsbesök och observationer 
om hur grönområden används eller 
kan tänkas att användas. Bedömningen 
av ett grönområdes värde utförs av 
författaren. 

Frågeställning 3: Tillgodoser 
Färjestadens grönområden invånarnas 
behov av grönområden?
Datamaterialet som samlats in un-
der inventeringen av grönområdena 

analyseras enligt brist-, tillgång- och 
tillgänglighetsanalysen. För att veta om 
grönområdena tillgodoser behoven be-
höver behovet vara ett mål som går att 
jämföra analysresultatet med. I upp-
satsen tillämpas målbehov för kate-
gorierna strövområden, naturparker 
och störra gröningar. Mål för antalet 
parkkaraktärerna skulle även kunna 
anges. Men i uppsatsen redovisas 
endast vilka parkkaraktärer som finns. 
Något målarbete har ej utvecklats för 
just parkkaraktärerna då uppsatsen 
har inte fördjupats i den riktningen. 
Däremot föreslås en utveckling av 
vissa grönområden i planförslaget där 
genom en utveckling av ett grönom-
råde medför även att parkkaraktärerna 
utvecklas.

Frågeställning 4: Hur bör grönstruk-
turen utvecklas i Färjestaden och vilka 
möjligheter finns det för förtätning på 
grönområden? 
Genom att kombinera värderingen av 
grönområden med brist-, tillgång- och 
tillgänglighetsanalysen kan ett plan-
förslag utformas där frågeställningarna 
om hur grönstrukturen bör utvecklas 
i Färjestaden och även redovisa vilka 
möjligheter som finns till förtätning på 
grönområden.
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Figur  11. Vy mot söder och Granuddens grönområde från Talluddens badplats.
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och därmed möjlighet till bättre sådan. 
Fördjupad översiktsplan för Färjestads-
området ska tas fram som undersöker 
utvecklingen av området kring Storgatan i 
första hand.

- Förbifarten öster om Färjestaden är 
prioriterad. För att säkerställa möj-
ligheterna till denna ska ingen ny bebyggelse 
tillkomma inom bedömd störningszon.

Konsekvenser:
- Ökad exploatering gör det än väsentligare 

med tätortsnära grön- och rekreationsom-
råden.

- Jordbruks- och skogsmark ianspråktas i 
större omfattning för tätortens expansion.

- Förbifart möjliggör ny bebyggelse i 
attraktivt läge på landborgskanten invid  
nuvarande väg 136.
(Mörbylånga kommun 2007)

Kommunens översiktsplan medger 
således förtätning kring de centrala de-
larna i Färjestaden, som t.ex. vid Stor-
gatan, även om det innebär ianspråkta-
gande av grönområden.

Förbifart Färjestaden
Färjestadens möjligheter att expan-
dera geografiskt är beroende av hur 
sträckningen av den planerade förbi-
farten kommer att se ut. Förbifart 
Färjestaden, som idag är i ett utred-
ningsskede, har en planerad vägstäckn-

PLANERINGS-
FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Inledning

Mörbylånga kommuns översiktsplan 
antogs 2007 och redovisar ett antal 
ställningstaganden om utvecklingen av 
Färjestaden;

Ställningstaganden: 
-  I centrala Färjestaden ska ges möjlighet 

till ianspråktagande av mindre grönytor 
i t.ex. bostadsområden till bl.a. utökade 
bostadstomter i syfte att skapa resurser för 
större sammanhängande grönstrukturer. 
Färjestadens dämme är prioriterat som 
naturområde för rekreationsändamål.

- Tätortsnära grön- och rekreationsområden
ska beaktas vid all planläggning.

- I centrala Färjestaden bl.a. längs Storgatan 
ska förtätning gynnas för att bl.a. främja 
boende med korta avstånd till service och 
kommunikationer.

- Bebyggelsen i Färjestadens tätort ska ske 
”inifrån och ut”. Det medför förutom en 
naturligare expansion av samhället också 
samhällsekonomiska vinster genom lägre 
kostnader för utbyggnad av infrastruktur 

Figur 12. Kartutdrag ur samrådsmate-
rialet för Förbifart Färjestaden, 2012.

ing från Trafikplats Algutsrum och 
leder runt Färjestaden, öster om 
samhället. (Trafikverket 2012) 

Idag går en stor del av den sö-
dergående trafiken genom Färjestaden 
på landsväg 943. Även tung godstrafik 
som går till och från de större indus-
trierna på södra Öland går denna väg. 
Det gör att vissa tider på dygnet är 

trafikintensiteten hög i de centrala de-
larna av Färjestaden. Detta begränsar 
utvecklingen av Färjestadens centrala 
delar. 

Genom att leda den tunga trafiken 
och förhoppningsvis även pend-
lingstrafiken på en ny förbifart runt 
Färjestaden möjliggörs utveckling av 
områden nära landsväg 943. 
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Färjestadens historia
I skriften “Från Kråkeskär till 
färjestaden, ett samhälles uppkomst 
och utveckling kring hamnen” (Kal-
mar Läns museum 1982) beskrivs 
Färjestadens historia från dåtid till 
nutid. 

Färjestaden nämns redan år 1389 
som ”Faerostadia” i hävderna. Redan 
på 1400-talet var Färjestaden en viktig 
överfartsort med betydande hamn. 
Därefter följer flera sekler med an-
grepp från danskar med plundring och 
uppgörelser. Av Färjestadens Skans 
som anlades år 1612 finns fortfarande 
spår idag. Nuvarande Hotell Skansen 
är belägen på resterna av Färjestadens 
skans. 

Under 1600-talet blev Färjestaden 
ett litet samhälle med fast organisation 
för färjeöverfarten och postgången. 
Angreppen från Danmark fortsatte 
även under 1600-talet. Under 1700-ta-
let ökade öns befolkning då torpare 
och bönder flyttade över från Småland 
och tog över ödehemmen. Samtidigt 
rådde skattefrihet på ön i några år 
vilket underlättade uppbyggnaden av 
samhällen. Vid denna tid, år 1741, 
besöker även Carl von Linné Öland. 
På 1700-talets mitt satte skolundervis-
ningen igång i Torslunda.  

På 1800-talets mitt bestod 

Färjestaden av en större landsväg med 
bebyggelse längs med  denna samt en 
del verksamheter så som garveri, di-
versehandel och gästgiveri. Det fanns 
även ett Tingshus, där Hotell Skansen 
idag är belägen. 

Det äldsta fornminnesfyndet i 
Färjestaden hittade år 1860 av två 
skolpojkar. Färjestadskragen som 
den breda halskragen i guld kallas är 
daterad 400-500 e.kr. och förvaras i 
guldrummet på Historiska museet i 
Stockholm.
I slutet av 1800-talet började turister 
anlända till Öland, de flesta begav sig 
dock mot Borgholm och Stora Rör 
och inte till Färjestaden. Färjestaden 
växde tack vare järnvägens tillkomst 
i början av 1900-talet. Ölands järn-
väg invigdes 1905. År 1920 försågs 
Färjestaden med elektricitet genom en 
vindmotor, ett tidigt exemplar på da-
gens mindre vindkraftverk, på ett tak i 
samhället. Lördagen den 30 september 
1961 var den sista dagen för trafik på 
Ölands Järnväg. Trafiken skulle istället 
upprätthållas av buss och lastbil.

Färjestadens hamn har länge varit 
den centrala punkten i samhället. Fär-
jetrafiken utvecklades i takt med tiden, 
år 1867 började Kalmarsundsbolaget 
att trafikera sundet med reguljära 
turer mellan Kalmar och Färjestaden. 
1935 började specialbyggda färjor 

för transport av bilar att användas på 
sträckan och de blev mer och mer 
populära. 1972 gick den sista av Kal-
marsundsbolagets färjor över sundet 
och samma dag öppnad Ölandsbron 
för allmänheten. Färjelägena sprängdes 
bort år 1977.  Sedan 2010 trafikeras 
åter sträckan Färjestaden - Kalmar på 
sommaren med färjan ”Dessi”. 

Färjestaden har därefter vuxit 
stadigt och Mörbylånga kommun är en 
av få små kommuner där befolkningen 
ökar kraftigt.

Figur 13. Karta över Ölands järnvägs sträckning.
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Färjestadens årsringar 
De äldsta husen i Färjestaden är från 
1800-talet och är belägna vid Storga-
tan och i den äldre byn Björnhovda 
by. På vardera sida av Storgatan samt 
söderut längs Runsbäcksvägen har 
bebyggelsen vuxit under början av 
1900-talet. Under 1970-talet växte 
stora bostadsområden i Färjestadens 
sydöstra del. Färjestaden har därefter 
förtätats i omgångar och idag planeras 
nya bostadsområden i Färjestadens 
utkanter.

Figur 14. Karta över Färjestadens årsringar.

N

Storgatan

Runsbäcksvägen

Björnhovda by
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Figur 15. Färjestadens hamn på 1900-talet. Figur 16. Färjestadens hamn på 1900-talet.

Figur 17. Färjestadens hamn idag. Figur 18. Flygfoto över Färjestadens hamn idag.

Färjestaden då och idag
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Figur 20. Storgatan i Färjestaden på 1920-talet.Figur 19. Flygfoto över Färjestaden på 1920-talet.

Figur 21. Flygfoto över Färjestaden på 2010-talet. Figur 22. Storgatan i Färjestaden på 2010-talet.
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Fornlämningar
Planområdet får 85 träffar över forn-
lämningar i Riksantivkarieämbetets 
Fornsök (2012). Flertalet av 
fornlämningarna hamnar i kategori-
erna hällristning, boplats eller fynd-
plats. Vissa är fasta fornlämningar och 
vissa är övriga fornlämningar. Den 
intressantaste fasta fornlämningen är 
Skansen, en typ av befästningsanläg-
gning. Skansen som är ca 200 m x 160 
m, består av 12-26 m breda och 0,2 - 4 
m höga jordvallar. Skansen har haft 5 
stycken ”armar”, men idag finns bara 
4 stycken kvar. År 1940 påträffades 
den s.k. ”Torslundakragen”, ett brett 
guldsmycke, vid en källare belägen i 
södra spetsen av skansen.

Idag finns ett hotell med restau-
rang och spa-anläggning belägen på 
Skansen. 

Figur 23. Karta över fornlämningar i området, planområdet är markerat med orange skaffering.

N

Skansen
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Värdefulla områden 
enligt miljöbalken

Riksintressen, 3 kap MB
Enligt 3 kap MB finns ett riksintresse 
för kulturmiljövård som tangerar plan-
områdets sydöstra del. Riksintresset 
syftar till att bevara kulturmiljöland-
skapet över byn Eriksöre med omnejd 
som är belägen söder om Färjestaden. 
Det finns även riksintresse för natur-
vård utanför planområdet i väster över 
Kalmarsund, där handlar det om Kal-
marsunds moränsystem. Väg 137/943 
mot färjeläget i Färjestaden ingår i 
riksintresse för kommunikationer, det 
är en väg av särskild betydelse. (Läns-
styrelsen i Kalmar län 2012) 

Områdesskydd, 7 kap MB
Längs med kusten finns ett strand-
skydd på 300 m från kustlinjen. (Läns-
styrelsen i Kalmar län 2012) Strand-
skyddet är idag upphävt av befintliga 
detaljplaner. I de fall en ny detaljplan 
upprättas återinträder strandskyddet 
automatiskt och nytt upphävande 
måste sökas. 

Övriga värden
Enligt Skogsstyrelsens (2012) databas 
finns inga kända skogsbiotoper av 
stort värde inom planområdet.

Figur 24. Karta som visar riksintresseområdena naturvård och kulturmiljöråd nära Färjestaden.
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Figur 25. Karta som visar befintliga detaljplnaer i Färjestaden.

Nuvarande förhållan-
den
Markägoförhållanden
Idag äger kommunen stora delar av 
den allmänna platsmarken som består 
av grönområden. Dock finns undantag 
för en längre bit kustremsa som består 
av öppen strandmark från Färjestadens 
dämme norrut mot Joels Udde. Kom-
munen har försökt att få införliva 
marken i kommunal ägo i flera år men 
har ännu inte lyckats. Kommunen 
har som skäl för att köpa marken att 
skapa en strandpromenad från södra 
delen av Färjestaden längs kusten mot 
Ölandsbron i norr.  Mindre grönom-
råden som är insprängda i villakvarter 
ägs av olika privata fastighetsägare. 

I samband med nya detaljplaner 
försöker kommunen  att vid kom-
munalt huvudmannaskap för allmän 
platsmark som t.ex. naturmark även få 
till ett ägande av den privata marken.

Detaljplaner
Den mesta delen av marken i 
Färjestaden är detaljplanelagd. Åker-
marken i utkanterna av Färjestaden är 
idag inte detaljplanelagd. 

N
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Delområden
Färjestaden har delats in i sju stycken 
delområden för att möjliggöra en mer 
strukturerad beskrivning, det är en 
fördel med mindre delområden för 
en ort när det handlar om att ta fram 
statistik. Delområdena har kommit till 
genom naturliga geografiska indelnin-
gar, barriärer i tätorten samt historiska 
kopplingar i områdena.

De sju delområdena är;
1. Joels Udde
2. Möllstorp
3. Storgatan
4. Runsbäcksvägen
5. Järnvägsgatan
6. Svampområdet
7. Björnhovda by

Björnhovda by är en äldre by som 
är belägen i närheten av Färjestaden 
och bedöms inte hamna innanför tät-
ortsgränsen då den är separerad från 
övriga delar av Färjestaden. Men det är 
ändå intressant att ha med Björnhovda 
by då Färjestaden är på väg att breda 
ut sig mot byn som så småningom kan 
vara inom tätortsgränsen.

Statistik
Kommunen har tagit fram statistik 
över invånarnas åldersfördelning i de 
olika sju olika delområdena baserat på 
SCBs data (2011). Statistiken redovi-
sas inte i uppsatsen som detaljerade 

Figur 26. Karta som visar delområden i Färjestaden.

tabeller p.g.a. av statistiksekretessen 
men utgör underlag för att beskriva 
områdena översiktligt och redogöra 
för vilka behov ett område har idag. 
Vidare används statistiken för att ta 
fram jämförelsetal för andel grönyta 
per invånare.

N
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Figur 27. Karta som bebyggelsen i Färjestaden.

Bebyggelseområden
Hela planområdet är  ca 1305 ha, varav 
117 ha är vattenareal och 1188 ha är 
landareal.

Färjestaden består mestadels av 
bostäder men har en aktiv och engag-
erad näringslivsverksamhet i de centra-
la delarna längs Storgatan och Brovä-
gen. Ett nytt handelsområde är under 
uppbyggnad vid entrén till Färjestaden 
från väg 137 vid Ölandbron.

N
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Storgatan

Brovägen
Ölandsbron



4746

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Examensarbete Färjestadens grönområden

Pågående planprojekt 
Kommunen har idag flera pågående 
planprojekt i Färjestaden. En del 
planprojekt behandlar redan ianspråk-
tagen mark i de centrala delarna och 
kommer inte att behandlas. Däremot 
har kommunen även pågående plan-
eringsprojekt som tar grönområden i 
anspråk.

Dessa planprojekt upptar en yta 
av sammanlagt ca 35,1 ha. 28,9 ha av 
dessa tar åkermark i anspråk. Medan 
6,2 ha tar i anspråk grönområden i 
centrala delar av Färjestaden. Inom 
samtliga pågående planprojekt är 
ändamålet att skapa nya bostäder. 
Mestadels enbostadshus, men även 
något enstaka flerfamiljshus finns med 
i tankarna.

De pågående planprojekten är ännu 
inte laga kraftvunna detaljplaner men 
kommunen har beslutat att planpro-
cessen kan starta för att utreda möj-
ligheter till förtätning i Färjestaden. 

Figur 28. Karta som visar pågående planer i Färjestaden.

N
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Aktivitet
Färjestaden har ett engagerat fören-
ingsliv med innebandy- och fotbolls-
förening.

Färjehallen belägen i Färjestadens 
södra del är en sporthall där 
Färjestadens innebandyförening är 
engagerad. Bredvid finns boulebanor 
som bouleföreningen har hand om. I 
samma område planeras även ett akti-
vitetsområde med skateboardramper.

Tennishallen som är belägen i 
Färjestadens mittersta del är också en 
sporthall som har många besökare. 
Där finns även en friidrottsbana samt  
en konstgräsplan och en stor fotbolls-
plan med läktare. 

Det finns en fotbollsplan vid mo-
tionsslingan i Färjestadens östra del. 
Sedan finns även en övergiven fotboll-
splan som fått förfalla och är idag en 
bevuxen grusyta.

Motionsslingan är på 1,8 km. 
Kommunen har fått in flera med-
borgarförslag om att skapa en längre 
motionsslinga men det har inte gått i 
uppfyllelse än.

Lekplatser är också något som 
Färjestadsborna saknar enligt med-
borgarförslag som inkommit till 
kommunen. Idag finns lekplatser i alla 
större områden, de centrala delarna 
saknar dock lekplats. Lekplatsernas 
upptagningsområden är stora.

Figur 29. Karta som visar aktiviteter i Färjestaden.

N
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grusvägar finns inte. Kom-
munen har haft planer på att 
tillskapa ett promenadstråk 
från Joels Udde i norr till 
Runsbäcksstranden i söder. 
Historiskt sett har en färjkar-
leled gått samma väg. Men 
kommunen har haft svårighet 
att lösa in mark då den 
kustnära marken bitvis ägs av 
privata fastighetsägare.

Gatunät och barriärer
Infarten till Färjestaden sker via 
Ölandsbron och Ölandsleden norr om 
Färjestaden. Den övergår till Brovä-
gen som löper längs med kusten till 
Färjestadens hamn. Där förgrenar 
sig vägen mot öster som Storgatan 
och mot söder som Runsbäcksvägen. 
Storgatan mot öster leder ända fram 
till väg 136 som går runt Färjestaden. 
Runsbäcksvägen sträcker sig ända 
söder om Färjestaden.

Nya Möllstorpsgatan är en genom-
fartsväg för trafik mot Kalmar från 
Färjestadens södra delar. Äppelvägen 
förbinder Storgatan med Järnvägsga-
tan som är en parallell huvudgata med 
Storgatan. 

Samtliga ovan nämnda gator har 
hög trafikintensitet vissa delar av dyg-
net, vilket gör dessa till barriärer  för 
tillgängliheten till grönområden. Det 
finns bara en vägtunnel som går under 
Brovägen mellan området Möllstorp 
och området Joels Udde. Rester-
ande övergångar utgörs av klassiska 
övergångsställen. 

I varje delområde slingrar sig gång- 
och cykelvägar kors och tvärs och 
förbinder de olika grönområdena och 
kvarteren med varandra. 

Det finns en motionsslinga på 1,8 
km i Färjestadens östra del. Några 
andra längre slingor av stigar eller 

Brovägen

Storgatan

Järnvägsgatan

Runsbäcksvägen

Nya Möllstorpsvägen

Äppelvägen

Ölandsleden

Väg 136

Figur 30. Karta som visar gatunätet i Färjestaden. 

N
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Färjestadens hamn
En av de viktigaste målpunkterna i 
Färjestaden är Färjestadens hamn. 
Historiskt sett har hamnen varit av 
stor betydelse för orten och för ortens 
utveckling. 

Hamnområdet kommer inte att 
räknas in som tillgång till grönstruk-
turen i analysen då den mestadels 
består av asfallt. Däremot är hamnen 
en viktig del av orten, både som han-
delsplats och som en social arena. Det 
är alltså en av Färjestadens kvaliteér 
men inte en del av grönstrukturen.

Figur 31. Flygfoto tagen över Färjestadens hamn mot sydost.
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Figur 32. Vy mot Kalmarsund från Granuddens naturområde. En plats där det finns möjlighet till återhämtning.

Upplevelsevärden
I Färjestaden finns flertal exempel 
på landskapskaraktärer som tidigare 
nämts i litteraturstudien.  

1. Ostördhet i en variationsrik miljö
Kvaliteter: Ostördhet, Stort och fritt, 
Fritt från buller, Variationsrik miljö, 
Vackert
Exempel i Färjestaden: Runs-
bäcksstranden och Joels Udde 
stranden.

2. Naturpräglad miljö
Kvaliteter: Trädrikt, Växter och djur 
i naturlig miljö, Naturartat område, 
Lugn och fridfull karaktär
Exempel i Färjestaden: Runs-
bäcksstranden, Joels Udde stranden 
och Färjestadens dämme.

3. Möjlighet till återhämtning
Kvaliteter: Möjlighet att bli uppiggad 
och bättre till mods, Möjlighet att bli 
lugnad och avspänd, Möjlighet att 
hålla sig i trim och vara frisk
Aktivitetsparken
Exempel i Färjestaden: Färjestadens 
dämme, Aktivitetsparken mitt i 
Färjestaden och Granuddens naturom-
råde.

4. Trygghet i en välskött miljö
Kvaliteter: Park med gräsmattor, Att 

det är städat, Trygg och säker miljö
Exempel i Färjestaden: Talludden och 
Granudden.
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Vegetationskarta
Vegetationskartan är skapad genom 
tolkning av ortofoton och flygbilder 
över området.

Hela planområdet är  ca 1306 ha, 
varav 119 ha är vattenareal och 
1187 ha är landareal. Av landarealen är 

292 ha åkermark och 396 bebyggd 
mark. Av den övriga marken, 497 ha 
är 232 ha grönområden. Det innebär 
att 20 % av Färjestaden består av 
grönområden. Om man räknar med 
åkermarken som en del av det helhet-
liga gröna i samhället uppgår ytan till 
44 %.

Figur 33. Vegetationskarta.

N Campingområde
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Åkermark
En stor del av planområdet är åker-
mark, bestående av jordbruksmark 
som är i poduktion. Åkermarken 
bedöms inte kunna räknas med som 
mark som fungerar som grönområden 
eller parker i staden.

Däremot kan den marken anses 
som värdefull i det visuella perspek-
tivet, med öppna rogivande vyer. I 
grönstrukturplanen räknas inte åker-
marken in i stadens grönska.

Figur 34. Karta som visar åkermark i Färjestaden.

N
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Tätortsnära skog
Den tätortsnära skogen i Färjestaden 
är lokaliserad i norr vid Ölandsbron, 
i nordöst vid Algutsrums korsning, i 
sydost i Svampområdet samt i söder i 
området Runsbäcksvägen.

Figur 35. Karta som visar tätortsnära skog i Färjestaden.

N

Algutsrums 
korsning

Ölandsbron

Svamp-
området

Runsbäcksvägen



5554

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Examensarbete Färjestadens grönområden

Biologisk kommunal-
teknik
Det bör vara intressant att se över 
Färjestadens dagvattenhantering som 
idag är i stort behov av kartläggande 
och omdragning. Befintliga kartunder-
lag är emellertid bristfällig vilket gör 
det svårt att bedöma behovet av 
dagvattenmagasinering, infiltrationsy-
tor m.m.  I varje ny detaljplan utreds 
detta och ett förslag presenteras på 
hantering av dagvatten. I befintliga 
områden utreds dagvattenflöden vid 
svåra översvämningar. Som det ser ut 
idag finns kända områden som varje år 
svämmar över p.g.a. av underkapacitet 
i ledningarna och p.g.a. avsaknad av 
tillräcklig magasinering. 

I uppsatsen utelämnas dagvatten-
hanteringen p.g.a. av tid och avsaknad 
av underlag. Behov av ytor för dagvat-
tenhantering förutsätts att finnas, men 
sådana ytor har inte tagits med i beräk-
ningen av behovet av grönområden i 
Färjestaden.

Bilden till vänster visar ett område 
som svämmar över årligen vid Gamla 
Storgatan i Färjestaden. Orsaken är 
en dagvattenledning vilken inte klarar 
mängden vatten från de starka vår-
flödena som rinner österifrån mot 
kusten. Hela Färjestadens dagvatten 
samlas och ska in i utloppet. För att 
få bukt med problemen skulle kom-
munen behöva utreda dagvattenflödet 
i hela tätorten och från de omkringlig-
gande åkermarkerna. Det är ett stort 
arbete som är svårt att finansiera och 
utföra. Tills dess svämmar områden 
över.

Bilden till höger är tagen på våren och 
visar ett område som används som 
parkeringsyta på sommaren, belägen 
på Granuddens grönområde. Här 
ligger havsvattennivån högt samtidigt 
som dagvatten kommer österifrån. 
Ytan är i dag fri och kan därmed 
fungera som en uppsamlingsyta som 
kan svämma över då och då.

Figur 36. Översvämmad dagvattenledning vid Gamla 
Storgatan i Färjestaden.

Figur 37. Granuddens grönområde, vy mot väster och 
Kalmarsund.
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Figur 38. Färjestadens hamn, vy mot nordöst.
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Figur 40. Kartan visar gröna remsor i Färjestaden.Figur 39. Bild över en gång- och cykelväg utmed en grön remsa i Färjestaden.

Gröna remsor
Gröna remsor finns på olika platser i 
en stad. Den vanligaste förekomsten 
är som en yta mellan en trafikerad väg 
och gång- och cykelväg, som en remsa 
med grönt med en uppbyggd bullervall 
eller som yta mellan bostadstomter. I 
Färjestaden kantas infarten norrifrån 
av remsor både med och utan buller-
vallar på båda sidor av Brovägen. Inne 
i bostadsområdena har små gröna 
remsor ca 10-15 m breda sparats 
mellan villatomter. De är i karaktären 
intetsägande och består mestadels av 
gräsytor. Ibland används den gröna 
remsan som extra parkering eller som 
ställplats för husbil och husvagn. 

N

Brovägen

KLASSIFICE-
RING AV GRÖN-
OMRÅDEN

Tillgång till grönområ-
den i Färjestaden
 
Färjestadens grönområden är indelade 
i sex olika kategorier:
1. Gröna remsor 
2. Strövområden
3. Parker
4. Naturpark
5. Större gröning
6. Gröning
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Strövområden
Längs med kuststräckan utmed Kal-
marsund finns stora opåverkade ytor 
med strandmark, delvis öppen och 
delvis skogsbeklädd. Vid Färjestadens 
utkanter finns större och mindre 
skogspartier med både tät och öppnare 
skog. Dessa båda typer av områden 
räknas till kategorin strövområden. De är 
stora opåverkade områden med natur 
som inte har bearbetats eller anlagts.

Figur 42. Kartan visar strövområden i Färjestaden.Figur 41. Vy mot väster, Kalmarsund, Joels Udde strövområde.

N

Kalmarsund
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Anlagda parker
Färjestaden består mestadels av 
grönområden som består av orörd 
natur. Enstaka grönområden används 
som parker men har inte skötsel eller 
utseende som en anlagd park.

Det som skulle kunna kallas för en 
park är grönområdet vid Hotell Skans-
en, belägen mitt i centrala Färjestaden 
vid Storgatan. Det är en allmän plats 
enligt gällande detaljplan. Den allmän-
na parkytan upplevs inte som allmän 
idag. Den har ett vitt staket runt om, 
dock med en öppning.  Parken har en 
vacker gräsmatta som böljer sig över 
kullarna på den gamla skansen som 
finns begraven under. 

Figur 44. Kartan visar grönområden som kan ha potential att utvecklas till anlagda parker.Figur 43. Bild över “Skansenparken” i centrala Färjestaden.

N

Hotell
Skansen
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Naturpark
Grönområden som innehåller någon 
slags aktivitet eller har flera kvaliteer 
tillhör i kategorin naturpark. 

I Färjestaden finns fyra större 
naturparker samt en mindre aktivitets-
park. Det finns även en strandremsa 
innehållande två badstränder. Dessa 
tillhör kategorin naturpark för att 
badstränderna sköts och är i sig en 
aktivitet. Värdet av naturparken ökar i 
och med badmöjligheterna.

Ytterligare kriterie är att parken 
ska vara av större storlek, helst flera 
hektar. Aktivitetsparken är av mindre 
storlek men omfattar både boulebanor 
och skateboardramper. 

På Talludden fanns tidigare ett 

Figur 46. Kartan visar naturparker i Färjestaden.

garveri. Talldungen planterades efter 
1800-talet. Innan dess kallades ud-
den för Garvareudden. (Kalmar Läns 
museum. 1982) Talludden har därmed 
en historisk koppling till tidigare 
verksamhet, en slags symbol för att det 
har funnits verksamhet där vilket även 
höjer värdet för en naturpark.

Figur 45. Bild över en gång- och cykelstråk längs den stora aktivitetsparken, en naturpark.

N

Talludden

Aktivitetsparken
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Figur 48. Kartan visar gröna remsor i Färjestaden.

Större gröning
Grönområden som som är större än 
1 ha tillhör kategorin större gröning. 
Vissa kommuner kallar även den här 
typen av grönområden för bostadsnära 
park eller för grannskapspark. Dock har 
inte de områdena samma arealkriterie, 
d.v.s. gröning större än 1 ha. Benäm-
ningen bostadsnära park förekom-
mer i olika källor och i kommu-ners 
grönstrukturplaner, då fokus är att 
grönområdet är beläget inom 300 
m från bostaden. Beskrivningen av 
dessa parker är även att grönom-
rådena innehåller flera av Grahns åtta 
parkkaraktärer. I Färjestaden bedöms 
inte grönområdena som tillhör den här 

storlekskategorin passa att benämna 
som bostadsnära park eller grannska-
pspark. Främst för att ordet “park” 
hänvisar till något mer organiserat och 
som innehar en viss nivå av kvalité och 
värde. Därför bedöms ordet gröning 
mer lämpligt att använda och för att 
skilja på storlekarna så används benäm-
ningen mindre gröning och större gröning. 

I kategorin mindre gröning hamnar 
grönområden som är mindre än 1 ha. 
I Färjestaden har de större områdena 
med fler kvaliteer sorterats under i 
kategorin naturpark. 

Figur 47. Bild över en större gröning.

N
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Gröning
Grönområden som som är mindre än 
1 ha kategoriseras som gröning. Skill-
naden mellan gröning och grön remsa 
är upplevelsen av det gröna. Upplevs 
ytan att fungera som en mellanbit 
mellan två olika ytor hamnar den i 
ketagorin gröna remsor. Är området mer 
kvadratisk i sin form och skulle kunna 
fungera som lekplats, liten bollyta 
hamnar det i kategorin gröning. 

Figur 50. Kartan visar gröningar i Färjestaden.Figur 49. Bild över en gräsyta mitt i ett bostadsområde i Möllstorp, en gröning.

N
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Grönstruktur
En sammanfattning av kategorise-
ring av grönområden leder till den här 
kartan till höger.

Den visar en spridd grönstruktur i 
små kluster i samhället. 

Figur 51. Kartan visar en sammanfattning av kategoriseringen av grönområden i Färjestaden.

N
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Gröna kilar
I Färjestaden kan tre starka och tydliga 
gröna kilar identifieras. De kommer 
från tre olika väderstreck, norr, öster 
och söder, in mot Färjestadens mitt, 
hamnen. De gröna kilarna spretar 
ut mot bebyggelseområdena och tar 
sig igenom bostadskvarter. Både den 
norra och den södra kilen sträcker 
sig obehindrat längs med kusten utan 
att stöta på barriärer som t.ex. större 
vägar. Den östra kilen går över Äppel-
vägen som kan anses utgöra en barriär, 
men visuellt är det tydligt att det gröna 
sluter an mot båda sidorna av vägen.

Vidare kan två mindre och otydliga 
kilar identifieras. Med otydlig grön kil 
avses en grönstruktur som har avbrott 
och saknar tydliga kopplingar till andra 
grönområden i närheten. 

Kilen längs Brovägen består av 
remsor av både vegetation och plan 
gräsyta men även av bullervallar som 
följer Brovägen från norr till söder. 
Det är en stor estetisk tillgång att 
bevara.

Kilen längs Södra Sandåsgatan är 
trots den otydliga gröna kopplingen 
områden emellan ett populärt pro-
menadstråk i Färjetaden.

Teckenförklaring
Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Norra kilen

Södra
kilen

Östra 
kilen

Brovägen
kilen

Södra 
Sandåsgatan
kilen

Figur 52. Kartan visar gröna kilar i Färjestaden.

N
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Formell grönstruktur
I den formella grönstrukturen ingår 
all mark som är detaljplanelagd som 
naturmark såväl som mark som är 
utanför detaljplanelagt område och där 
allemansrätten gör att marken kan an-
vändas av allmänheten. Även grönom-
råden på kommunägd mark som t.ex. 
är planlagd för allmänt ändamål eller 
som kvartersmark tas med i den for-
mella grönstrukturen.

Figur 54. Kartan visar den formella grönstrukturen i Färjestaden.

Figur 53. Vasatomten i Färjestaden södra del, en kommunägd fastighet med  verksamhet i form av serviceboende. 
Resterande delar av fastigheten består av  allmän naturmark med klippt gräs och storväxta ekar. Ett populärt gång- 
och cykelstråk löper igenom fastigheten. Fastigheten ingår dock i ett av de pågående planprojekten där grönområden 
tas i anspråk.

N
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Faktisk grönstruktur
En sammanställning av den faktiska 
grönstrukturen visar att Färjestaden 
upplevs som en väldigt grön ort. När-
heten till kusten och havskontakten 
ökar känslan av grönska och natur i 
orten. 

En tolkning är att Färjestaden 
upplevs som en grön ort men när 
invånarna vill ge sig ut och rekreera 
och uppleva det gröna så blir utbudet 
begränsat till de större strövområdena 
och aktivitetsområdena i Färjestaden. 

Figur 56. Kartan visar den faktiska grönstrukturen i Färjestaden.

Figur 55. Vasagatan i södra delen av Färjestaden i Järnvägsgatans område. En grön gata med växtlighet både på 
tomterna samt i form av häckar längs gatan.

N
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VÄRDERING AV
GRÖNOMRÅ-
DEN

Parkkaraktärer i Färje-
staden

En värdering enligt Grahns åtta 
parkkaraktärer visar att alla parkkarak-
tärer återfinns i någon eller några av 
Färjestadens grönområden. 

Befintliga parkkaraktärer
1. Joels Udde badplats

- Samvaro
2. Joels Udde stranden

- Vild, artrik, rofylld, rymd och 
lekfull

3. Joels Udde allmänningar
- Allmänning

4. Färjestadens dämme
- Artrik

5. Skansenparken
- Kultur och historia

6. Talluddens badplats och 
Granuddens naturområde
- Rymd, lekfull, samvaro, kultur 
och historia

7. Aktivitetsparken

Figur 58. Kartan visar en sammanfattning av värderingen enligt Grahns parkkaraktärer.

Vi, Ar, Ro,
Ry, Le

Al

Sa

Ar 

Le, Sa
Ry

Kh 

Vi, Ar, Ro, 
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Ry, Le,
Sa, Kh

Al

Le, Sa 
Vi, Ar, Ro,
Ry, Le, Kh

Kh 

1

2

3

4
5

6 7

8

9
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- Lekfull och samvaro
8. Äppelparken

- Kultur och historia
9. Motionsslingan

- Rymd
10. Tätortsnära skogen öster om 

Svampområdet
- Vild, artrik, rofylld och rymd

11. Nya aktivitetsparken vid 
Järnvägsgatan
- Samvaro och lekfull

12. Järnvägsgatans allmänning
- Allmänning

13. Runsbäcksstranden
- Vild, artrik, rofylld, rymd, lekfull, 
kultur och historia

Sammanfattning
Grönområden med flest parkkarak-
tärer
Runsbäcksstranden innehåller flest 

Vi - Vild
Ar - Artrik
Ro - Rofylld
Ry - Rymd
Le - Lekfull
Sa - Samvaro
Al - Allmänning 
Kh - Kultur och historia

Parkkaraktärer

N
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parkkaraktärer, sex av åtta. Därefter 
följer Joels Udde stranden med fem 
av åtta möjliga. Talluddens badplats 
och Granuddens naturpark samt den 
tätortsnära skogen öster om Svamp-
området innehåller fyra parkkarak-
tärer. Dessa fyra grönområden är 
arealmässigt de största grönområdena 
i Färjestaden. Tre av dem ingår i kate-
gorin strövområden och ett av dem 
ingår i kategorin naturpark. De är även 
välbesökta av invånarna. Det är viktigt 
att utveckla de befintliga parkkaraktä-
rerna i dessa fyra grönområden och 
deras bevarandevärde är stort. 

Grönområden med två parkkaraktärer
Nya aktivitetsparken i området Järn-
vägsgatan och aktivitetsparken i områ-
det Storgatan innehåller två parkkarak-
tärer. Båda grönområdena är inom 
kategorin naturpark och är centralt 
belägna i Färjestaden. Gemensamt 
är även att båda innehåller samma 
parkkaraktärer, lekfull och samvaro. 
Den nya aktivitetsparken är mindre till 
storleken och kan ha svårt att utveckla 
fler parkkaraktärer. Tvärtemot är aktiv-
itetsparken i område Storgatan 10,4 
ha stor och bedöms kunna utvecklas 
avsevärt gällande innehåll och kvalité.

Grönområden med en parkkaraktär
Resterande grönområden innehåller 

 Parkkaraktärer   

Delområden Vild Artrik Rofylld  Lekfull Samvaro Allmänning Kultur och historia Summa Summa  

1. Joels Udde          1 7 

1. Joels Udde badplats      1   1  

2. Joels Udde stranden 1 1 1 1 1    5 

3. Joels Udde allmänningar       1  1 

2. Möllstorp           

4. Färjestadens dämme  1         

3. Storgatan         1 3 
5. Skansenparken        1   
7. Aktivitetsparken     1 1   2 

4. Runsbäcksvägen          10 
6. Talluddens badplats och 
Granuddens naturområde 

   1 1 1  1 4  

13. Runsbäcksstranden 1 1 1 1 1   1 6 

5. Järnvägsgatan          4 
8. Äppelparken        1 1  

11. Nya aktivitetsparken 

vid Järnvägsgatan 

    1 1   2 

12. Järnvägsgatans 

allmänning 

      1  1 

6. Svampområdet          5 

8. Äppelparken        1*   
9. Motionsslingan    1     1 

10. Tätortsnära skogen 

öster om Svampområdet 

1 1 1 1     4 

7. Björnhovda by          0 
Hela området 3 4 3 5 5 4 2 4 30  
 

 

1 

1 

Rymd 

endast en parkkaraktär. Joels Udde 
allmänningar och Järnvägsgatans 
allmänning innehåller parkkaraktären 
allmänning som innebär en större 
öppen gräsyta för t.ex. bollspel men 
även idrottsevenemang. Dessa två 

Figur 59. Sammanställning parkkaraktärer i de sju olika delområdena. * Äppelparken delas mellan delområde 5 och 6, men räknas en gång i sammanställningen.

allmänningar är inte så stora att de 
kan inrymma mer utrymmeskrävande 
aktiviteter men upplevs ändå som 
större gräsplaner. Nuvarande storlek 
medför att det är svårare att utveckla 
fler parkkaraktärer. 

Joels Udde badplats, Färjestadens 
dämme, Skansenparken, motionsslin-
gan och Äppelparken innehåller alla en 
parkkaraktär. Dessa fem grönområden 
har stor utvecklingspotential gällande 
att utveckla fler parkkaraktärer.
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Figur 60. Kartan visar en tillgänglighetsanalys för badstränder i Färjestaden.

1

2

BRiST-, Till-
GÅNG- OCH 
TILLGÄNGLIG-
HETSANALYS 

Brist-, tillgång- och 
tillgänglighetsanalys - 
aktivitetsområden
Badstränder
Färjestadens lokalisering vid kusten 
gör att förväntningarna på upprustade 
badplatser och vackra områden vid 
havet är stora från befolkningen. 
Färjestaden har två större badplatser 
med sandstrand. 

Område 1
Område 1 är beläget i området Joels 
Udde. Badplatsen är en del av Joels 
Udde campingområde. Den är allmän-
tillgänglig, men parkeringsplatserna 
till badplatsen är betalparkeringar som 
campingen ansvarar för. Det gör att 
många väljer Talluddens badplats som 
är markerad som område 2 på kartan 
till höger. 

Område 2
Talluddens badplats är kommunägd 
och det är kommunen som sköter om 
badplatsen. Det finns ett hundratal 
parkeringsplatser nära Talluddens 
badplats men varje sommar aktual-
iseras frågan om att det finns för få 
parkeringsplatser. Bredvid Talluddens 
badplats finns Talluddens camping 
som har minigolfbana samt servicean-
läggningar. I Färjestadens hamn finns 
även handelsverksamhet och service-
anläggningar. 

Bedömning
Upptagningsområdet för badplatserna 
är stort. Inom en kilometers radie 
ryms dock endast närområdena, men 
vid två kilometers radie upptar områ-
det stora delar av Färjestaden. 

Det är utkanterna av Färjestaden 
som faller utanför avståndscirkeln på 
två kilometer, Svampområdet i öster, 
Björnhovda by samt en mindre del 
av området Järnvägsgatan i sydöst. 
Bedömningen är att dessa områden är 
belägna i ytterkanterna av orten och 
det medför automatisk att det är ett 
längre avstånd till kusten. Björnhovda 
by är separerad från centrala delar av 
Färjestaden och det är naturligt att 
närheten inte är densamma som för 
resten av Färjestaden. 

N
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Figur 61.  Kartan visar en tillgänglighetsanalys för motions- och idrottsanläggningar i Färjestaden.

1
2

3

Förslag till förbättring
Förbättringsmöjligheterna för att öka 
tillgången till badplatserna är bättre 
stråk för gång- och cykeltrafik genom 
samhället.

Några nya större badplatser är inte 
möjliga att anlägga ur hållbart ekono-
miskt perspektiv då förutsättningar 
för nya badplatser är dåliga längs med 
kusten. Granuddens naturområde som 
gränsar mot Talluddens badplats söder 
om, har t.ex. en stensatt kuststräcka 
för att förhindra erosion och minska 
översvämningar vid högt vattenstånd. 
På andra platser är vattenströmmarna 
sådana att sanden snabbt spolas bort.

Motions- och idrottsanlägg-
ningar
I Färjestaden är motions- och idrotts-
anläggningarna koncentrerade till en 
del av orten. En avståndsanalys visar 
vilket upptagningsområde en idrotts-
anläggning har och ger även en indika-
tion om vilka områden där tillgången 
till motions- och idrottsanläggningar är 
sämre. Ett fastställt mått för maximalt 
avstånd till motions- och idrottsanläg-
gningar kan inte fastslås. Utan man 
behöver se till ortens struktur gällande 
hur man kan ta sig till anläggningarna. 

Ett optimalt avstånd bedöms ligga 
under 1 km. Då är det möjligt att 
promenera till anläggningen, används 

cykeln går det ännu snabbare. Med 
tanke på att Färjestaden inte är någon 
särskilt stor ort så saknas möjlighet 
att uppföra flera anläggningar för att 
tillgodose avståndsbehoven. Därför 
visar analysen även vilket upptagning-
sområde en anläggning har vid ett 
maximalt mått på 2 km. Att cykla till 
anläggningen är fortfarande lämpligt, 
men att promenera kan uppfattas ta 
för lång tid. Däremot bedöms det vara 
rimligt att använda bilen för att ta sig 
till idrottsaktiviteterna och att föräld-
rar skjutsar sina barn till respektive 
aktivitet. 

Område 1
Område 1 består av en tennishall, 
konstgräsplan, en större fotbollsplan 
med läktare samt friidrotssbanor. 
Område 1 i området Storgatan är mest 
centraliserad av alla motions- och 
idrottsanläggningar i Färjestaden.

Område 2
Område 2 består av en motionslinga 
på 2 km samt en träningsplan för fot-
boll och andra sporter. Den är belägen 
i Svampområdet, i Färjestadens östra 
del.

Område 3
Område 3 som är belägen längs 
Järnvägsgatan i området Järnvägsgatan 
består av en sporthall, boulebanor 
samt en skatepark. 

N
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Bedömning
Analysen visar att anläggningen i 
område 1 är väldigt centrerad i orten 
och inrymmer nästan hela Färjestaden 
inom sitt upptagningsområde.

Det som är gemensamt för om-
råde 2 och 3 är att upptagningsom-
rådena sträcker sig över nästan hela 
Färjestaden förutom en del av områ-
det Joels Udde i Färjestadens norra 
del.

Bedömingen är ändå att 
avstånden till motions- och idrotts-
anläggningarna är rimliga i förhållande 
till storleken på orten. I de fall intresse 
finns att komplettera utbudet av 
anläggningar bör den placeras mer 
centralt i Färjestadens norra delar. 

Brist-, tillgång- och 
tillgänglighetsanalys - 
grönområden

Inledning
Brist-, tilgång och tillgänglighets-
analysen för grönområden är indelad i 
fem olika kategorier:
1. Anlagda parker
2. Strövområden
3. Naturpark
4. Större gröning
5. Gröning 

Den kategori som saknas i brist-, 
tillgång- och tillgänglighetsanalysen 
är gröna remsor. Kategorin gröna 
remsor är en form av restyta som i 
sig är en viktig del i grönstrukturen 
men det finns inte ett direkt behov av 
gröna remsor för rekreation. Det är 
även svårt att förutse ett behov av den 
typen av grönområden.

Redovisning
Analysen genomförs för varje delom-
råde och redovisas i tabellform under 
varje kategori. Under varje kategori 
genomförs även en diskussion om an-
alysen. Resultatet för varje delområde 
redovisas mer detaljerat under kapitlet 
“Resultat” och avsnittet “Resultat för 
delområden” på sidan 71.

Figur 62. Karta som visar grönstrukturen och delområdena i Färjestaden.

N
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Figur 64. Statistik över anlagda parker i Färjestaden. Tabellen visar antalet hektar anlagd parkmark i de sju olika delområdena. Sammanlagt finns 2,8 ha anlagd parkmark i Färjestaden.

Anlagda parker
Analysen visar att Färjestaden inte är 
parkernas stad. Parkerna som re-
dovisas är idag inte kända av invånarna 
utan parker som är möjliga att utveck-
la. Komunen har funderat på frågan 
om att skapa en “riktig” stadspark, 
eller centralpark som det även kal-
las. Men det har inte blivit av. Kom-
munen hänvisar till Färjestadens andra 
natur- och strövområden. Färjestaden 
grönstruktur innehåller andra befint-
liga kvaliteér som bör utvecklas istället 
för att satsa på en ny centralpark. 

Figur 63. Bild över den lilla parken i Färjestadens hamn.
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Strövområden
Det är inte realistiskt att tillskapa 
stora strövområden i Färjestaden 
p.g.a. avsaknad av sådana i närområ-
det. Strövområdena som finns är av 
varierande karaktär och upplevs som 
relativt stora. Det är bättre att satsa på 
att göra de befintliga mer tillgängliga 
än att skapa nya. För att klara av målet 
år 2016 med en befolkningsökning på 
5 %, bör i samband med nya planpro-
jekt möjligheter till skapande/sparande 
av nya strövområden ses över. Om 
Färjestaden expanderar mot öst och 
sydöst  bedöms goda möjligheter fin-
nas att skapa nya strövområden.

Figur 66. Statistik över strövområden i Färjestaden. Tabellen visar tillgång till strövområden i varje delområde. Ett satt målbehov på 200m2 strövområde per invånare visar hur behovet för varje delområde ser ut. I tabellen redovisas bristen 
och tillgången relaterat till målbehovet för varje delområde. I de delområden där en brist finns föreslås var området kan tillgodoses med strövområden. 

En möjlig utveckling kan vara 
beträdor på åkermark som en del av 
strövområden. Men i målbehovet 
anges att strövområdet ska nås inom 3 
km från bostaden. 3 km i Färjestaden 
sträcker sig utanför planområdet. 
Dock omfattar dessa områden i hu-
vudsak åkermark och är därför inget 
lämpligt alternativ för att öka arealen 
av strövområden. Däremot kan beträ-
dor ändå vara intressanta att anlägga 
för att öka allmänhetens tillgång till 
åkermarken.

Figur 65. Bild över Färjestadens dämme, vy mot norr.
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Naturparker
Det är intressant att jämföra hur mål-
behovet ser ut om målet är 
50 m2/invånare eller 30 m2/invånare. 
Med tanke på att arealen för strövom-
råden är begränsad bör arealen för 
naturparken motsvara målbehovet. 
Därför bör målbehovet vara 
50m2/invånare. Det kan kompensera 
för att målbehovet är satt lägre för 
strövområden.

Figur 67. Bilden visar den stora naturparken som finns i centrala Färjestaden med möjligheter till aktivitet, 
här i bildens nederkant syns en friidrottsbana.

Figur 68. Statistik över naturparker i Färjestaden. Tabellen visar tillgång till naturpark i varje delområde. Ett satt målbehov på 50m2 naturpark per invånare visar hur behovet för varje delområde ser ut. I tabellen redovisas bristen och 
tillgången relaterat till målbehovet för varje delområde. I de delområden där en brist finns föreslås var området kan tillgodoses med naturpark.
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Större gröning
Den sammanlagda arealen för större 
gröning är mer än det sammanlagda 
målbehovet. Däremot behöver tillgång 
till större grönområden tillgodoses 
inom 300 m från bostad. I vissa 
delområden saknas större grönin-
gar helt. I andra grönområden finns 

övertillgång på större gröningar. För 
att kunna tillgodose ett område som 
saknar tillgång med hänvisning till 
ett annat behöver avståndskriteriet 
uppfyllas. Samt kriteriet om att inte 
behövea korsa en större trafikbarriär.

Figur 69. Statistik över större gröningar i Färjestaden. Tabellen visar tillgång till större gröningar i varje delområde. Ett satt målbehov på 50m2 större gröning per invånare visar hur behovet för varje delområde ser ut. I tabellen redovisas 
bristen och tillgången relaterat till målbehovet för varje delområde. I de delområden där en brist finns föreslås var området kan tillgodoses med större gröningar.
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Gröningar
 Gröningar som är mindre än 1 ha har 
inte ett angivet målbehov i den här 
analysen. Boverkets närpark har som 
avståndskrav 50 meter från bostaden. 
Många andra kommuner saknar ett 
mål för mindre gröningar och fokuse-
rar mest på den bostadsnära naturen, 
den som är inom 300 meter. 
Men med tanke på att många av de 
större gröningarna har samma karaktär 
som de mindre anser jag att det kan 
vara intressant att även räkna med 
dessa i tillgång till grönområden mer 
konkret i form av areal.

Analysresultatet visar att det är 
stor skillnad på tillgång till gröningar i 
de olika delområdena. I delområde 7, 
Björnhovda by finns inga gröningar 
alls. Medan i delområde 4, Runsbäcks-
vägen är tillgången uppemot 
220m2/invånare. 

Figur 70. Statistik över gröningar i Färjestaden. Tabellen visar antalet hektar gröning i de sju olika delområdena. Sammanlagt finns 38,7 ha gröning i Färjestaden.

Figur 71. Bilden visar en gröning mellan två gång- och cykelvägar vid korsningen Järnvägsgatan/Runsbäcksvägen.
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Figur 72.- Sammanställning av statistiken över alla grönområden i Färjestaden. 
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Sammanfattning och diskus-
sion
Inledning
I tabellen på sidan 69, figur 68, visas 
en sammanställning av statistiken från 
SCB som redovisar varje delområdes 
invånarantal och variation i åldrar. 
Därefter redovisas arealen för varje 
delområde och arealerna för varje 
kategori av grönområden. Samman-
fattningsvis bedöms tillgången till 
grönområden vara god i Färjestaden, 
likaså tillgängligheten till grönom-
råden.

Anlagda parker
Färjestaden saknar tillgång till anlagda 
parker och de parker som finns är idag 
inte officiellt erkända parker.

Strövområden
Analysen visar att ett realistiskt mål-
behov av strövområden är 200 m2/
invånare. I Färjestaden finns stora 
arealer strövområden och alla nås 
inom 3 km från bostaden vilket är ett 
tillgänglighetskrav. I det fall att mål-
behovet skulle vara satt till 500m2/in-
vånare skulle bristen på strövområden 
vara så pass stor att den vore svår att 
tillgodose. 

Naturparker
Tillgången till naturparker är god 

och ett målbehov på 50m2/invånare 
uppnås. Ett vanligt målbehov i andra 
kommuners grönstrukturplaner är 
30m2/invånare. I Färjestaden finns 
såpass god tillgång på naturparker att 
målbehovet lika gärna sättas till 
50m2/invånare. Vidare kan tillgången 
till naturparker kompensera bristen på  
strövområden då målbehovet är satt 
lägre för den kategorin. 

Större gröning
Den samlade tillgången på större 
gröningar i Färjestaden god. I  områ-
det Runsbäcksvägen saknas emellertid 
större gröningar helt, men det behovet 
kan tillgodoses i närområdena i de 
fall större trafikbarriärer inte behöver 
korsas.

Gröningar
Tillgången till gröningar visar ett me-
delvärde på 70m2 /invånare och vari-
ationen är stor mellan delområdena. 
Något målbehov är inte satt för
gröningar med de bedöms ändå vara 
en viktig del i grönstrukturen. Det 
är svårt att sätta upp ett målbehov 
för gröningar i Färjestaden då ortens 
områden ser olika ut och därmed har 
olika förutsättningar att tillgodose 
invånare med just gröningar. Det gör 
att ett generellt målbehov i Färjestaden 
är svår att tillämpa.
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Figur 73. Gång- och cykelväg längs Sjöbergs äng.
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RESULTAT FÖR 
DELOMRÅDEN

Resultatet från brist-, tillgång- och 
tillgänglighetsanalysen redovisas för 
varje delområde. 

Figur 74. Karta som visar delområden, grönstrukturen samt bostäder i Färjestaden.

N
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Område 1 - 
Joels Udde
Beskrivning
Området Joels Udde består av många 
fritidshus men även av permanent 
boende. Området uppkom på 
50-60-talet men nyare hus tillkommer 
hela tiden. I Joels Udde finns flertalet 
obebyggda tomter. Invånarantalet i 
området uppgår till 444 st, vilket är 
8 % av Färjestadens sammanlagda 
invånarantal. Andelen grönområden 
är 37 %, vilket innebär att Joels Udde 
är det näst gröntätaste området i 
Färjestaden.  Endast Svampområdet, 
delområde 6, är grönare. 

Tillgång och tillgänglighet
Området Joels Udde har en övertill-
gång i alla kategorier, strövområden, 
naturparker samt större gröningar. 
Även mindre gröningar uppgår till 
79m2/invånare. 

Det som däremot saknas i området 
är närheten till en anlagd park. 

Värden och kvalitéer
Områdets stora upplevelsevärde är 
strandområdet längs kusten, vilket ger 
en ostördhet i variationsrik  och natur-
präglad miljö. 

När det gäller kvalitéen på 
grönområdena så uppfyller strövom-

råden längs stranden fem av åtta 
parkkaraktärer vilket innebär ett högt 
befintligt värde. Badstranden vid 
Joels Udde camping har parkkarak-
täreren samvaro, vilket är en knut-
punkt och samlingsplats för många. 
Färjestadens dämme som är belägen 
inom 800 m har parkkaraktären artrik. 
Därefter finns två större allmänningar. 
Grönområdenas värde består av att 
det finns en övertillgång i området, det 
bedöms som ett värde i sig. Tillgången 
till det stora strövområdet, med fem 
parkkaraktärer lyfter upp områdets 
status gällande grönområden. 

Bedömning
I och med att området har stora 
tillgångar till de övriga kategorierna 
bedöms tillgången till grönområden 
vara oerhört god. Även om man ser 
till ett längre perspektiv med en be-
folkningsökning på 2% år 2016 i det 
aktuella området, så bedöms den goda 
tillgången till grönområden bestå. 

Utvecklingsmöjligheterna är stora 
för de flesta större gröningar som idag 
är odefinierade ytor. Förtätningspoten-
tial kan även finns på just dessa ytor. Figur 75. Lokalisering av delområde 1.

N
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Figur 76. Analysresultat delområde 1, Joels Udde.
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Område 2 - 
Möllstorp

Beskrivning 
I området Möllstorp bor 1250 in-
vånare, vilket är 23 % av den to-
tala befolkningen i tätorten. Andelen 
grönområden är 9,2 %.

Tillgång och tillgänglighet
Området Möllstorp saknar god till-
gång till grönområden inom sitt egna 
område vilket innebär att för att få till-
gång till grönområden måste man kor-
sa olika barriärer, som Brovägen och 
Storgatan, vilka idag är hårt trafikerade 
gator. Det finns en gångtunnel under 
Brovägen som gör att man trafiksäkert 
kan ta sig till strövområden längs Joels 
Udde stranden. Genom att passera 
två övergångsställen i korsningen vid 
Ölands köpstad nås även naturparken, 
Färjestadens dämme. 

 I övrigt finns odefinerade större 
gröningar som kan upplevas som 
mellanytor, mot Brovägen, men är för 
stora för att kallas för gröna remsor. 
Genom att passera övergånsstället på 
Storgatan nås den stora aktivitetspar-
ken i Färjestaden. Inom 800 meters 
gränsen nås även Talluddens badplats 
och Granuddens naturpark.

Värden och kvalitéer
Färjestadens dämme har upplevel-
sevärdet “möjlighet till återhämtning 
i naturpräglad miljö”. Det finns två 
allmänningar i områdets mitt. Tal-
luddens badplats och Granuddens 
naturpark innehåller fyra parkkarak-
tärer vilket innebär att grönområdet 
har stora kvalitéer och värden.

Bedömning
Det är svårt att skapa nya grönom-
råden i form av anlgda parker, natur-
parker eller strövområden. Däremot 
finns stor potential för att utveckla 
några av gröningarna i området, med 
t.ex. lekplats och aktivitetsmöjligheter. 

Förtätningsmöjligheterna är små i 
området. De befintliga gröningarna är 
för små för t.ex. nya bostadstomter. 
Den större gröningen mot Brovägen 
skulle kunna fungera som plats för 
ny bebyggelse om bullernivåerna kan 
hanteras. Däremot finns stor poten-
tial att inkludera allmän naturmark 
som inte används idag i befintliga 
fastigheter, på så sätt minskas arealen 
för den kommunala skötseln och 
fokus kan hamna på förbättring av de 
mer populära gröningarna i området.
 

Figur 77. Lokalisering av delområde 2.
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Figur 78. Analysresultat delområde 2, Möllstorp.
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Område 3 - 
Storgatan

Beskrivning 
Området söder om Storgatan till-
för Färjestadens mest centrala delar. 
Kommunen ser enligt översiktsplanen 
gärna en förtätning av området. Inom 
området bor 1469 invånare, vilket är 
27 % av den totala folkmängden i 
Färjestaden. Andelen grönområden är 
27 %. 

Tillgång och tillgänglighet
I västra delen av området, nära 
Färjestadens hamn, finns fornläm-
ningen Skansen varpå Skansenhotel-
let är beläget och vid vilken en park 
har vuxit fram. Parken är inte känd 
av invånarna då tillgängligheten idag 
är begränsad, planer finns att öppna 
upp parken och skapa en kulturslinga 
runt verksamheten. Parken har stor 
potential att fungera som en park 
med kulturhistoria.  Detsamma gäller 
Äppelparken som finns i östra delen 
av området som är en del av Äppel-
gården, ett äldreboende. Äppelparken 
består av flertalet planterade äppelträd.
 
Värden och kvalitéer
Mitt i området finns en stor naturpark 
med hög aktivitetsnivå med tennishall, 

fotbollsplaner, friidrottsbana. Upplev-
elsevärdena är möjlighet till återhämt-
ning. 

Bedömning 
Naturparken är dock mörk och har 
oklara gränser vilket lett till att närlig-
gande fastigheter har förlängt den egna 
tomten och använder delar av natur-
parken som upplag eller kompost. 
Naturparkens areal är så pass stor att 
den kan tillgodose flera områden.

Strövområden saknas helt i om-
rådet men behovet kan tillgodoses i 
närliggande områden.

Det finns några större gröningar 
inom området, den största är Sjöbergs 
äng, en plan gräsyta nära kusten med 
parkkaraktären allmänning. Där anor-
dnas årligen tävlingar i skolans regi. 
Dock finns ett pågående planprojekt 
som tar hälften av området i anspråk 
till bostadsbebyggelse. Redan idag är 
större gröningar en brist inom områ-
det men kan tillgodoses inom Svam-
pområdet i öster. Boende nära kusten 
har dock långt till Svampområdet. 

Figur 79. Lokalisering av delområde 3.
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Figur 80. Analysresultat delområde 3, Storgatan.
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Område 4 - 
Runsbäckvägen

Beskrivning
Runsbäcksområdet består av både per-
manentbostäder och ett flertal fritids-
hus. I området finns flera obebygda 
tomter. Invånarantalet uppgår till 263 
st, vilket är 5 % av den totala folk-
mängden i Färjestaden. Det indikerar 
även att flertalet bostäder är fritidshus-
boende. Andelen grönområden är 36 
% .
 
Tillgång och tillgänglighet
Områdets stora tillgång är strövom-
rådet längs Runsbäcksstranden. 
Strövområdet har flera parkkaraktärer 
och innehar stor kvalité. Däremot är 
området svårtillgängligt för allmän-
heten. 

Värden och kvalitéer
Strövområdet innebär upplevel-
sevärdena ostördhet i en variationsrik 
miljö samt naturpräglad miljö.

Idag finns tankar på ett planpro-
jekt som skulle innebära att den södra 
delen av strövområdena omvandlas 
till bostäder och blir en utbredning av 
orten och området. Kommunen har 
idag inte fattat beslut i ärendet.

Inom Runsbäcksområdet finns 

även flera gröningar som används som 
lekplatser och mindre bollplaner. 

Bedömning
Området saknar större gröningar samt 
naturpark. De behoven kan tillgo-
doses i området Järnvägsgatan och i 
området Storgatan. Men för att ta sig 
dit behöver Runsbäcksvägen korsas. 
Vägen är idag hårt trafikerad av både 
lätt och tung trafik. Vid en framtida 
anläggning av Förbifart Färjestaden 
minskar genomfartstrafiken kraftigt 
och det blir säkrare att korsa vägen. 
Det finns idag ett fåtal övergångsstäl-
len och trots hastighetsbegräsningar så 
är hastigheten hög.

 

Figur 81. Lokalisering av delområde 4.
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Figur 82. Analysresultat delområde 4, Runsbäcksvägen.
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Område 5 - 
Järnvägsgatan

Beskrivning
Området Järnvägsgatan är det område 
som har vuxit mest det senaste decen-
niet. Flertalet nya detaljplaner har vun-
nit laga kraft och nya bostäder håller 
på att byggas.

I området bor 846 st invånare 
vilket är 16 % av den totala folkmäng-
den i Färjestaden. Andelen grönom-
råden är 11 %. 

Tillgång och tillgänglighet
En mindre naturpark som innehåller 
boulebanor och skatepark är under 
uppbyggnad. Sedan finns flera större 
gröningar samt gröningar. Vissa av 
dessa har en lekplats, medan vissa är 
överblivna ytor.

Värden och kvalitéer
Områdets stora gröna kvalité är ak-
tivitetsparken men för att nå området 
behöver människor ta sig över Järn-
vägsgatan mot norr eller över Runs-
bäcksvägen mot strövområdet längs 
kusten eller naturparken vid hamnen. 

Bedömning
Det finns stor potential i att se över 
de befintliga grönområdena men trots 

utveckling av de mindre grönom-
råde saknas störra sammanhängande 
grönområden. Det är svårt att tillskapa 
sådan områden i Jänvägsgatans om-
råde. I de nya detaljplaner som tillkom-
mit på senare år har små remsor här 
och var sparats som naturmark. Om 
dessa remsor hade samlats ihop till 
ett större område kunde behållningen 
blivit större.

 

Figur 83. Lokalisering av delområde 5.
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Figur 84. Analysresultat delområde 5,Järnvägsgatan.
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Område 6 - 
Svampområdet

Beskrivning 
Svampområdet, som tillkom under 
70-talet är typiskt för sin tid med 
återvändsgator och stora arealer med 
naturmark men även med odefinierade 
gröna remsor. Området har den störs-
ta andelen grönområden i Färjestaden, 
sammanlagt 58 %. I området bor 
916 st invånare vilket är 17 % av den 
totala folkmängden i Färjestaden. 

Tillgång och tillgänglighet
Det finns större sammanhängade 
grönområden sparade mellan bostads-
kvarteren, i dessa löper både stigar 
samt gång- och cykelvägar. 

Ett större strövområde med flera 
parkkaraktärer finns i form av tä-
tortsnära skog finns i östra delen av 
området. Svampområdet delar Äppel-
parken med området Storgatan.

Värden och kvalitéer
Trots den stora andelen grönom-
råde upplevs Svampområdet som ett 
mörkt område. Det har att göra med 
att grönområdena har fått växa till sig 
obehindrat en lång tid utan regulbun-
den skötsel. Inom området finns en 
naturpark som har Färjestadens enda 

motionsslinga på 1,8 km vilket är om-
rådet stora kvalité.

Bedömning
En möjlig utveckling av de större 
gröningarna skulle kunna vara att se 
över naturmarken och avverka en del 
träd och rensa bort sly vilket öppnar 
upp naturmarken och gör den mer 
tillgänglig.

Figur 85. Lokalisering av delområde 6.
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Figur 86. Analysresultat delområde 6, Svampområdet.
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Område 7 -  
Björnhovda by

Beskrivning
I Björnhovda by bor 199 st invånare 
vilket är 4 % av den totala folkmäng-
den i Färjestaden. Andelen grönom-
råden är 1,4 %.

Tillgång och tillgänglighet
Karaktären på området är en lång 
bygata med tomter intill och lant-
bruksverksamhet bakom bostäderna. 
Området omgärdas av åkermark och 
har inga direkta grönområden. Ett 
kluster med bostäder är beläget i norr, 
nära Algutsrumskorsningen. Där finns 
en större gröning som kan tillgodose 
området. 

Värden och kvalitéer
Den större gröningen är dock nära 
de stora trafiklederna vilket begränsar 
användningen på grund av buller-
påverkan. 

Bedömning 
Sammanfattningsvis behöver området 
tillgodoses genom utbudet av grönom-
råden i närbelägna områden. Möj-
ligheterna att tillgodose grönområden 
inom lämpliga avstånd är begränsade. 
Vilket är något som de boende be-

höver förlika sig med när man väljer 
att flytta till Björnhovda by.

 

Figur 87. Lokalisering av delområde 7.
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Figur 88. Analysresultat delområde 7, Björnhovda by.
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Figur 89. Talluddens camping, minigolf, vy mot nordost.
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VISION

Färjestadens grönstruktur är väl sam-
manlänkad med gröna stråk och tydli-
ga passager mellan dom. Färjestadens 
grönområden är lättillgängliga för 
invånare samt besökare och erbjuder 
en mångfald och variation av grönom-
råden från mindre anlagda parker till 
större rekreationsområden. 

Kopplingen mellan de gröna kilar-
na behöver förstärkas för att skapa en 
mer sammanhängande grönstruktur.

Figur 90. Ett trivsamt promenadstråk, vy från Knottvägen i området Runsbäck mot havet.
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GRÖNA STRÅK

Kuststråket
Kommunens vision har sedan länge 
varit att skapa ett kuststråk som tar 
motionären från Ölandsbron söderut, 
förbi Färjestaden. Kommunen äger 
idag stora delar av den allmänna 
platsmarken längs kusten men det 
finns några större delar som ägs av 
privatpersoner som förhindrar ett 
anläggande av en promenadstråk på 
just dessa remsor. Det är av yttersta 
vikt att kommunen för en dialog med 
markägarna och erbjuder lämplig 
ersättning för att få till ett kuststråk. 
Färjestaden är idag belägen vid havet 
och som invånare och besökare får 
man se glimtar av kusten här och var. 
De anordnade badplatserna ger närhet 
till havet men resterande delar av 
kuststräckan upplevs otillgänglig.  Ett 
anläggande av ett kuststråk skulle höja 
upp statusen på Färjestadens grönom-
råden avsevärt. 

Gröna stråk
Grönstråk nr 4 i figur 93 längs Brovä-
gen är idag en gång- och cykelväg 
omgärdad av gröna inslag. Genom 

Teckenförklaring

Befintliga gång- och cykelvägar

Stigar/Motionsslinga

Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Kuststråk
1 - Joels Udde till Färjestadens 
dämme

2 - Färjestadens hamn till 
Granuddens naturpark

3 - Granudden längs 
Runsbäcksstranden

2

3

Figur 91. Kuststråket.

1

Figur 92. Vy från Färjestadens dämme mot Joels Udde stranden.
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att utveckla de gröna remsorna och 
områdena längs gång- och cykelvägen 
kan stråket få högre status och höja 
upplevelsevärdet. Vissa delar har vuxit 
igen av sly och skötseln är bristfällig. 
Orsaken är att just de gröna områden 
ägs av privata markägare som inte har 
samma skötsel som kommunen på 
de gröna områdena. En möjlig utväg 
är att kommunen åtar sig skötseln på 
utvalda stråk för att höja kvaliteén på 
områdena. Samma gäller för grönstråk 
nr 6.

 Grönstråk nr 5 går från Södra 
Sandåsgatan genom aktivitetsparken 
mot Storgatan. Aktivitetsparken har 
anlagda gång- och cykelvägar men det 
gröna runt om är oskött och förfallet. 
En tydligare koppling mellan område-
na kan göras genom utformningen av 
stråket.

4

5
6

Figur 93. Grönstråkskarta.

Teckenförklaring
Befintliga gång- och cykelvägar

Stigar/Motionsslinga

Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Grönstråk
4 - Brofästet längs Brovägen till 
Ölands köpstad/ Färjestaden dämme

5 - Aktivitetsstråket genom den Stora 
Aktivitetsparken mot Sporthallen och 
Södra Sandåsgatan

6 - Storgatan till Järnvägsgatan 
genom grönområden

Figur 94. Grönstråk nr 4, vy mot söder från gång- och cykelvägen längs 
Brovägen.
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Promenadstråk
Genom att se över möjliga promenad-
stråk och kopplingar mellan grönom-
råden kan de stora gröna stråken bli 
mer sammanhängande.

I Färjestaden finns flera kända 
promenadstråk, Södra Sandåsgatan, 
nr 15 i figur 96 är ett av dom. Gatan 
omgärdas av tomter där grönskan 
väller ut och förhöjer promenadupp-
levelsen. 

Teckenförklaring

Befintliga gång- och cykelvägar

Stigar/Motionsslinga

Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Promenadstråk
7, 8 - Koppling mellan Brovägen 
och Joels Udde stranden

9, 10 - Kopplingar igenom 
Möllstorpsområdet

11, 12 -Kopplingar söder om 
Storgatan mot Stora Aktivitetsparken

13 - Befintligt promenadstråk från 
Gamla Möllstorpsgatan igenom 
Björnhovda by

14 - Planerat stråk längs med 
Järnsväggatan som är under 
uppbyggnad.

15 - Södra Sandsåsgatan, ett 
populärt stråk

16, 17 Möjliga kopplingar runt 
Järnvägsgatans område till 
Runsbäcksstranden

7

8

9
10

11 12

13

14

15

16 17

Figur 96. Karta med promenadstråk.

Figur 95. Promenadstråk nr 14, Järnvägsgatan, vy mot 
väster.
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Stigstråk
Ett sätt att koppla samman ett be-
fintligt promenadstråk med en gång- 
och cykelväg är att skapa stigstråk 
genom beträdor, nr 18 i figur 97. Då 
kan promenerare ta sig igenom om-
rådet vidare mot de södra delarna av 
Färjestaden utan att behöva gå längs 
med Storgatan som saknar trottoar i 
den östra delen av gatan.

Genom tydligare skyltning av stig-
stråk kan invånare ta sig igenom om-
råden och lättare få ta del av områden.

Motionsslingan
Idag finns en 1,8 km lång motions-
slinga i Färjestaden. Medborgarförsalg 
har kommit in till kommunen om en 
längre motionsslinga. En möjlig loka-
lisering av en ny motionsslinga visas 
som nr 21 i figur 97. Den kan kopplas 
samman med den befintliga motions-
slingan och på så sätt kan distansen 
ökas ytterligare. En annan lokalisering 
av motionslingar är svårare att få till. 
Ett alternativ kan vara att skapa en 
motionsslinga i kuststråket vid Runs-
bäckstranden. Svårigheten är att skapa 
en slinga som går runt och inte blir en 
fram- och tillbaka väg.

Teckenförklaring
Befintliga gång- och cykelvägar

Stigar/Motionsslinga

Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Stigstråk
18 - Möjligt stråk genom beträdor på 
åkermark
19 - Stråk igenom tätortsnära skogen
20 - Stråk igenom naturområden i 
Svampområdet

Motionsslinga
21- En möjlig lokalisering av en ny längre 
motionsslinga med anknutning till den 
befintliga för ännu längre sträckning.

Kulturpromenaden
22 - En promenad runt Skansen hotellet 
med informationstavlor

18

19

20

21

Figur 97. Karta med stigstråk, motionsslingan och kulturpromenaden.

Kulturpromenaden

Hotell Skansen har planer på att till-
skapa en kulturpromenad runt hotellet 
vilket innebär att stråket skulle gå upp 
och ner på “armarna” på den befint-
liga skansen som är en fornlämning. 
Planer finns även att placera informa-
tionstavlor längs promenaden som 
berättar om fornlämningen.

22

Figur 98. En av Skansens “armar”, en upphöjd kulle.
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Teckenförklaring
Befintliga gång- och cykelvägar

Stigar/Motionsslinga

Tydlig större grön kil

Mindre otydligare grön kil

Kuststråk
1 - Joels Udde till Färjestadens dämme
2 - Färjestadens hamn till Granuddens naturpark
3 - Granudden längs Runsbäcksstranden

Grönstråk
4 - Brofästet längs Brovägen till Ölands köpstad/ 
Färjestaden dämme
5 - Aktivitetsstråket genom den Stora Aktivitets-
parken mot Sporthallen och Södra Sandåsgatan
6 - Storgatan till Järnvägsgatan genom grönom-
råden

Promenadstråk
7, 8 - Koppling mellan Brovägen och Joels Udde 
stranden
9, 10 - Kopplingar igenom Möllstorpsområdet
11, 12 -Kopplingar söder om Storgatan mot Stora 
Aktivitetsparken
13 - Befintligt promenadstråk från Gamla Mölls-
torpsgatan igenom Björnhovda by
14 - Planerat stråk längs med Järnsväggatan 
som är under uppbyggnad.
15 - Södra Sandsåsgatan, ett populärt stråk
16, 17 Möjliga kopplingar runt Järnvägsgatans 
område till Runsbäcksstranden

Stigstråk
18 - Möjligt stråk genom beträdor på åkermark
19 - Stråk igenom tätortsnära skogen
20 - Stråk igenom naturområden i Svampområdet

Motionsslinga
21- En möjlig lokalisering av en ny längre 
motionsslinga med anknutning till den befintliga 
för ännu längre sträckning.

Kulturpromenaden
22 - En promenad runt Skansen hotellet med 
informationstavlor

1

2

3
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5 6
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8

9
10
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Figur 99. Grönstråkskarta

Grönstråkskarta

22
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UTVECKLING AV 
GRÖN-
OMRÅDEN 

Inledning
Förslaget till utvecklingen av 
Färjestadens grönområden har delats 
in i fem större kategorier. 
1. Bevarandevärda med ok status
2. Uveckling nödvändig
3. Parkutveckling nödvändig 
4. Utveckling önskvärd
5. Gröning utveckling önskvärd

Kategorierna ger även en indika-
tion av i vilken ordning utvecklingen 
av grönområden bör ske. Grönom-
råden där utveckling är nödvändig ges 
prioritet ett. Områden där parkutveck-
ling är nödvändig ges även prioritet ett.

Medan kategorin där utvecklingen 
är önskvärd ges prioritet två. Prioritet 
tre ges till kategorin där utveckling är 
önskvärd och prioritet fyra till kate-
gorin där utveckling av gröningar är 
önskvärd. 

Grönområden där ingen utveckling  
föreslås redovisas i slutet av avsnittet i 
“Utvecklingskarta” på sidan 108, som 
“Övriga grönområden”.

Teckenförklaring
Bevarandevärda med ok 
status

1- Färjestadens dämme

2 - Motionsslingan i Färjestaden

3 - Nya aktivitetsparken vid 
Järnvägsgatan

2

1

3
Figur 100. Grönområden som är bevarandevärda 
med ok status.

Figur 101. Färjestadens dämme, vy mot norr.

Bevarandevärda med 
ok status

Grönområden som är bevarandevärda 
med ok status är områden som har 
höga kvalitéer och är i sådant skick 
att statusen är tillräcklig. Färjestadens 
dämme, motionsslingan i Färjestaden 
och den nya aktivitetsparken vid 
Järnvägsgatan är grönområden som är 
bevarandevärda och har höga kvalitéer.  
Dessa tre grönområden upplevs som 
iordninggjorda och en regelbunden 
skötsel kan tydligt upplevas.

N
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Utveckling nödvändig
Grönområden som har en stor 
potential att bli en större tillgång för 
Färjestadens invånare tillhör kategorin 
grönområden där utveckling är nöd-
vändig. 

Det är främst de två grönområdena 
längs kuststräckan, nr 4 i figur 102, 
Joels Udde standen mot Färjestadens 
dämme och nr 5, Runsbäcksstranden, 
som har uppenbar potential att genom 
ett anläggande av ett kuststråk bli 
mer tillgängliga för allmänheten och 
därmed även bli mer välbesökta. 
Genom att se över grönområdena 
längs kuststräckan och delvis gallra 
kan de befintliga parkkaraktärerna 
utvecklas.

Aktivitetsparken i centrala 
Färjestaden, nr 6 i område Storgatan, 
är ett stort grönområde på 10,4 ha. 
Den inrymmer flera parkkaraktärer 
men naturparken flyter ut i ovårdad 
natur och parkens gränser blir otydliga. 
Aktivitetsparken har stor potential att 
bli en tydlig centralpark i Färjestaden 
med olika aktiviteter om naturparken 
utvecklas vidare.

Teckenförklaring
Utveckling nödvändig

4 - Joels Udde stranden mot 
Färjestadens dämme

5 - Runsbäcksstranden

6 - Aktivitetsparken i centrala 
Färjestaden

5

6

4

Figur 102. Grönområden där utveckling bedöms som 
nödvändig.

Figur 103. Nr 4, Joels Udde stranden där utveckling är nödvändig. Här en vy mot väster och Kalmarsund från en 
lekplats vid Joels Udde stranden.

Figur 104. Vy mot väster och Kalmarsund från en badplats vid 
Runsbäckstranden.

N
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Teckenförklaring
Utveckling önskvärd

7- Talluddens badplats och 
Granuddens naturpark

8 - Stråket vid Äppelvägen

9 - Stråket vid västra delen av 
Svampområdet

10 - Tätortsnära skogen öster 
om Svampområden

10

7
9

8

Figur 106. Grönområden där utveckling är önskvärd.

Utveckling önskvärd
Till kategorin där utveckling är önsk-
värd tillhör Talluddens badplats och 
Granuddens naturpark, stråket vid 
Äppelvägen och vid västra delen av 
Svampområdet samt den tätortsnära 
skogen öster om Svampområdet.

Talluddens badplats och Granud-
dens naturpark, nr 7 i figur 106,  är 
välbesökta grönområden året om. På 
sommaren är grönområdena fyllda 
med badande invånare och turister. 
Det finns en viss utvecklingspotential 
men området har redan idag en relativt 
hög status och sköts om regelbundet. 

Stråket nr 8 vid Äppelvägen och nr 
9 vid västra delen av Svampområdet 
har värden i form av gröna kilar som 
sträcker sig igenom Färjestaden. Frå-
gan är om det är nödvändigt att bevara 
och utveckla båda. I de fall en priote-
ring behöver göras är det lämpligare 
att utveckla stråk nr 9, stråket vid 
västra delen av Svampområdet. Detta 
p.g.a. att i nära anslutning till stråk 
nr 8 finns den stora aktivitetsparken 
vilket kan ersätta stråket nr 8. Men i 
dagsläget finns ett pågående planpro-
jekt som tar en del av norra delen av 
stråk nr 9 i anspråk.

Trots eventuell förtätning av stråk 
nr 9 bör den prioriteras före stråk nr 
8 då en upprustning av stråket skulle Figur 105. Granuddens naturpark, vy mot nordväst.

medföra högre värde för hela Svam-
pområdet än vad en upprusnting av 
stråk nr 8 skulle göra.

Den tätortsnära skogen öster om 
Svampområdet, nr 10, är ett stort rek-
reationsområde som har stor utveck-
lingspotential. Området kan exempel-
vis utvecklas genom utökning av den 
befintliga motionsslingan genom att 
tillåta en promenadstig i grönområdet. 

N
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Parkutveckling 
nödvändig
En utveckling av Färjestadens parker 
är nödvändig då Färjestaden idag sak-
nar en riktig park.

Skansenparken, nr 11 i figur 107, är 
ett grönområde med historisk anknyt-
ning i och med fornlämningen som 
fortfarande finns kvar. En kulturpro-
menad planeras runt Skansenparken 
och utvecklingsmöjligheter finns 
genom att öppna upp parken för 
allmänheten så att den visuellt upplevs 
som mer tillgänglig.

Vasatomtens park, nr 12, har delar 
som liknar en anlagd park med sitt-
bänkar och markbeläggningar. Delar 
av Vasatomten föreslås i ett pågående 
planprojekt att förtätas. Det är viktigt 
att värna om de delar som ska finnas 
kvar och utveckla parken vidare.

Äppeltomten parken, nr 13 i figur 
107, är en skött yta med flertalet äppel-
träd som förser Färjestadens invånare 
med äpplen. Genom enkla föränd-
ringar som att placera ut sittbänkar, 
anlägga markbeläggning i någon del 
kan en parkupplevelse skapas och bli 
en naturlig samlingspunkt i samhället.

Parken i Färjestadens hamn, nr 14, 
är en omtyckt skuggig plats som har 
enstaka rastplatsbänkar på sommaren. 
Parken kan öppnas upp och området 

Teckenförklaring
Parkutveckling nödvändig

11 - Skansensparken

12 - Vasatomtens park

13 - Äppeltomten parken

14 - Parken i Färjestadens 
hamn

11

12 13

Figur 107. Grönområden där parkutveckling 
bedöms som nödvändig.

14

Figur 108. Vasatomtens park, vy från det nordvästra hörnet mot söder.

i anslutning till parken kan skötas om. 
Det skulle medföra att parken får en 
högre status och upplevas som en 
anlagd park.

N
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Teckenförklaring
Gröning utveckling 
önskvärd

Figur 109. Kartan visar gröningar där utveckling är önskvärd.

Gröning utveckling 
önskvärd
En utveckling av vissa utvalda grönin-
gar är önskvärd. Dock kan kommunen 
ha svårt att finansiera all utveckling 
av grönområden. Utveckling av större 
grönområden som t.ex. aktivitets-
parken i Färjestaden skulle gynna 
fler besökare än en mindre gröning. 
Men trots det är det viktigt att upp-
märksamma de små grönområdenas 
utvecklingsbehov. Kartan till höger 
visar ett förslag på utveckling av valda 
gröningar som är geografiskt spridda i 
hela orten och medför att den samlade 
upplevelsen av gröningar i Färjestaden 
förbättras.

N
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Teckenförklaring
Bevarandevärda med ok status
1- Färjestadens dämme
2 - Motionsslingan i Färjestaden
3 - Nya aktivitetsparken vid Järnvägsgatan

Utveckling nödvändig
4 - Joels Udde stranden mot Färjestadens dämme
5 - Runsbäcksstranden
6 - Aktivitetsparken i centrala Färjestaden

Utveckling önskvärd
7- Talluddens badplats och Granuddens naturpark
8 - Stråket vid Äppelvägen
9 - Stråket vid västra delen av Svampområdet
10 - Tätortsnära skogen öster om Svampområden

Parkutveckling nödvändig
11 - Skansensparken
12 - Vasatomtens park
13 - Äppeltomten parken
14 - Parken i Färjestadens hamn

Gröning utveckling önskvärd

Övriga grönområden

5

10

7

9

86
2

1

4

11

12 13

3

Figur 110. Kartan visar ett förslag på utveckling av 
grönområden i Färjestaden.

Utvecklingskarta

14
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MÖJLIGA 
OMRÅDEN FÖR 
FÖRTÄTNING

Inledning
Metoden för identifiering av möjliga 
områden för förtätning har baserats på 
analysen om tillgång och tillgänglighet 
till grönområden i Färjestaden. Kom-
munen har idag pågående planprojekt 
som tar grönområden i anspråk och 
samtliga kan stödjas av brist-, till-
gång- och tillgänglighetsanalysen samt 
värderingen av grönområden enligt 
Grahns parkkaraktärer. Brist-, tillgång- 
och tillgänglighetsanalysen baseras på 
invånarnas behov av en viss mängd 
grönyta i en viss kategori grönom-
råden. 

De grönområden som idag pe-
kas ut i pågående planprojekt består 
enbart av grönområden i kategorin 
gröningar och större gröningar. 
Undantaget är Vasatomten i delom-
råde 5 där en del av fastigheten tillhör 
kategorin anlagd park. Ingen av de 
utpekade grönområdena innehåller 
några parkkaraktärer. 

Delområde 1 - 
Joels Udde
I Joels Udde området är det svårt att 
få till mer förtätning än det pågående 
planprojektet, nr 1 i figur 111. Strand-
skyddet gäller längs hela kusten och 
behovet att utveckla kuststräckan 
genom att anlägga ett kuststråk väger 
tyngre än behovet av exploatering.

Delområde 2 - 
Möllstorp
I området Möllstorp finns ett flertal 
större och mindre gröningar men 
dessa behövs för att bibehålla om-
rådets attraktivitet. Däremot kan 
grönområdet längs Brovägen, nr 10 
i figur 111, som troligen är utsatt för 
stor bullerpåverkan möjligen undvaras. 
Genom bullerdämpande åtgärder 
i form av ljudisolerande konstruk-
tioner och uteplatser i sydost läge kan 
exploatering vara möjlig. Pågående 
planprojektet, nr 2, tar åkermark i 
anspråk och är även en möjlig utbred-
ning av Färjestadens samhälle österut 
mot Björnhovda by.

Teckenförklaring

Pågående planer
1 - Grönområde i området Joels 
Udde

2 - Åkermark i området Möllstorp.

Möjliga ytor för ny exploatering
10 - Grönområde vid Brovägen i 
området Möllstorp

Möjlig utveckling av Färjestaden

2

1

10

Figur 111. Kartan visar ett förslag på möjliga 
områden för förtätning i  delområde 1, Joels Udde och i 
delområde 2, Möllstorp. I delområde 7, Björnhoda by 
föreslås ingen förtätning på grönområden.

7. Björnhovda by

1. Joels
Udde

2. Mölls-
torp

N
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Delområde 7 - 
Björnhovda by

Björnhovda by har ett grönområde 
under kategorin större gröning, se 
figur 111 på sidan 109. I övrigt omgär-
das Björnhovda by av åkermark. Det 
medför att ingen förtätning föreslås på 
grönområden. Det är viktigt att bevara 
det enda grönområdet som finns i 
området.

Delområde 3 - 
Storgatan
I område Storgatan finns ett pågående 
planprojekt på Sjöbergs äng, nr 3 i 
figur 112, som kan motiveras med att 
behovet av grönområdet kan ersättas 
med utbudet av andra grönområden. 
Förtätning bör då ske i form av lägre 
bebyggelse som inte skapar en visuell 
barriär mot resterande grönområde 
som bevaras.

I övrigt är området Storgatan 
tätbebyggt och den stora naturparken 
som även kallas aktivitetsparken är för 
värdefull att ens nagga i kanten. 

Teckenförklaring

Pågående planer
3 - Sjöbergs äng

3

Figur 112. Kartan visar ett förslag på möjliga områden 
för förtätning i  delområde 3, Storgatan. 

3. Storgatan

Figur 113. Vy mot nordost och föreslaget förtätnings-
område nr 3, Sjöbergs äng.

N
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Teckenförklaring
Pågående planer
4 - Vasatomten

5 - Igenvuxet grönområde i området 
Runsbäcksvägen

9- Åkermark i området Järnvägs-
gatan

Möjliga ytor för ny 
exploatering
11, 12, 13, 14, 15 - Grönområden 
längs Södra Sandåsgatan i området 
Järnvägsgatan

16 - Grönområde väster om 
Runsbäcksvägen

17 - En del av strövområdet i 
området Runsbäckvägen

Möjlig utveckling av Färjestaden

4

5

11
12

13
14

16

15

17
Figur 114. Kartan visar ett förslag på möjliga områden 
för förtätning i  delområde 4, Runsbäcksvägen och i 
delområde 5, Järnvägsgatan.

Delområde 4 - 
Runsbäcksvägen
I området Runsbäcksvägen finns två 
pågående planprojekt. Det första plan-
projektet nr 9 i figur 114, tar åkermark 
i anspråk och är en naturlig utveckling 
av Färjestadens samhälle söderut.

Det andra pågående planprojektet 
nr 5, består av ett igenvuxet grönom-
råde som inte har något större beva-
randevärde. 

Nr 16 består av av ett grönområde 
som inte har några större kvalitéer el-
ler värden. En förtätning på grönom-
rådet nr 16 skulle medföra en tillökn-
ing av någon enstaka bostadstomt och 
kan upplevas som en naturlig utveck-
ling av området.

Området Runsbäcksvägen har en 
stor tillgång till grönområden och den 
största tillgången består av strövom-
rådet längs Runsbäcksstranden. En 
naturlig utbredning av Färjestadens 
samhälle mot söder redovisas som 
förtätningsområde nr 17 i figur 114. 
Strövområdet är så pass stort att en 
förtätning i en del av grönområdet inte 
påverkar upple-velsen av strövområ-
det. 

9

4. Runsbäcks-
vägen

5. Järnvägs-
gatan

Delområde 5 - 
Järnvägsgatan
I området Järnvägsgatan finns det 
pågående planprojektet Vasatomten, 
nr 4 i figur 114. Vasatomten består 
idag av någon enstaka byggnad och 
har även ett stort bevarandevärde som 
en möjlig framtida park. Men trots 

det bedöms det kunna vara möjligt 
att samordna en exploatering med en 
utveckling av parken. 

Vidare finns ett flertal gröningar 
längs Stora Sandåsgatan som idag är 
ett uppskattat promenadstråk. Förtät-
ning kan vara möjlig på några av dessa 
gröningar. Men det är viktigt att dju-
pare analysera vad det är som gör ga-
tan populär att promenera igenom så 

att de kvalitéer som finns inte förtätas 
bort. Nr 11, 12, 13, 14 och 15 i figur 
114, är exempel på grönområden längs 
Södra Sandåsgatan där något av dessa 
möjligtvis kan förtätas. 

N
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Delområde 6 - 
Svampområdet
I Svampområdet finns tre pågående 
planprojekt som tar gröna områden i 
anspråk och naggar större gröningar 
i kanten. Dessa kan motiveras genom 
att behovet av grönområden ändå 
tillgodoses inom området. Men någon 
ytterligare förtätning kan vara svår att 
få till utan att påverka tillgången till 
grönområden som målbehoven har 
som riktlinje. 

Grönområde nr 6 i figur 114 är en 
bortglömd del av den större grönin-
gen. En förtätning kan öka attrak-
tivteten i området genom att i sam-
band med exploatering även se över 
hela den större gröningen. 

Grönområdena nr 7 och nr 8 kan 
vara lämpliga för förtätning under 
förutsättning att grönstråket bredvid 
utvecklas.

6

7
8

Teckenförklaring

Pågående planer
6 - Igenvuxet grönområde i 
Svampområdet

7, 8 - Grönområde i Svampom-
rådet

Figur 115. Kartan visar ett förslag på möjliga områden 
för förtätning i  delområde 6, Svampområdet.

6. Svampområdet

Figur 116. Vy mot sydväst och föreslaget förtätnings-
område nr 6, en övergiven fotbollsplan och igenvuxet 
grönområde.

N
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Teckenförklaring

Pågående planer
1 - Grönområde i området Joels Udde

2 - Åkermark i området Möllstorp

3 - Sjöbergs äng

4 - Vasatomten

5 - Igenvuxet grönområde  i området 
Runsbäckvägen

6 - Igenvuxet grönområde i Svampområdet

7, 8 - Grönområde i Svampområdet

9 - Åkermark i området Järnvägsgatan

Möjliga ytor för ny exploatering
10 - Grönområde vid Brovägen i området 
Möllstorp

11, 12, 13, 14, 15 - Grönområden längs Södra 
Sandåsgatan i området Järnvägsgatan

16 - Grönområde väster om Runsbäcksvägen

17 - En del av strövområdet i området 
Runsbäckvägen

Möjlig utveckling av Färjestaden

2

1

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

15
14

16

Förtätningskarta

Figur 117. Kartan visar ett förslag på möjliga 
områden för förtätning i Färjestaden.

17
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SLUTSATS

Figur 118. Vy från Granuddens naturpark mot Runsbäcksstranden i söder.

Slutsats.................................................115
Uppsatsens frågeställningar.....................115
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SLUTSATS

Den här uppsatsen besvarar den 
generella frågeställningen om hur 
grönområden kan värderas och 
kategoriseras. Uppsatsens konkreta 
frågeställningar som berör fallstu-
dien handlar om vilka grönområden 
som finns i Färjestaden och vad de 
har för värde samt om Färjestadens 
grönområden tillgodoser invånarnas 
behov. Vidare utforskar uppsatsen hur 
grönområden bör utvecklas samt vilka 
möjligheter som finns till förtätning på 
befintliga grönområden.  

Uppsatsens 
frågeställningar
- Hur kan grönstrukturen värde-
ras och kategoriseras?
Litteraturstudien redovisar olika sätt 
att värdera och kategorisera grönom-
rådn. Uppsatsen baserar metoderna 
som appliceras på fallstudien på en 
utveckling av Boverkets visioner 
om goda rekreationsförhållanden 
(Boverket 1999) samt på Grahns åtta 
parkkaraktärer. (Berggren Bärring & 
Grahn 1995) Litteraturstudien redo-
visar även sociotopmetoden som ett 

sätt att analysera stadens grönom-
råden. (Ståhle 2003)

- Vilka värden finns i Färjesta-
dens grönområden?
Analysen som redovisar parkkaraktärer 
enligt Grahns åtta karaktärer visar att 
Färjestadens grönområden innehåller 
alla de åtta olika parkkaraktärerna och 
att i vissa grönområden finns ett flertal 
av dem. Det innebär att flertalet av 
grönområdena har ett högt värde och 
även att bevarandevärdet är högt för 
dessa. 

Värdena i Färjestadens grönom-
råden varierar dock från område till 
område. Det finns stor potential att 
utveckla Färjestadens grönområden 
och dess befintliga värden så att de blir  
mer tilltalande för invånarna. 

I de större grönområdena var 
vissa ytor välskötta medan i vissa 
delar övergick grönområden i en 
diffus växtlighet mot de närbelägna 
bostadstomterna. Det medför att 
vissa bostadstomter utökar sin egen 
tomt genom att plantera på allmän 
platsmark så att delar av grönområden 
upplevs som privata och tillhörande 
bostadstomterna.

Samtidigt finns det ett antal 
odefinierade ytor, så kallade gröna 
remsor av olika slag, exempelvis trafik-
grönytor och gröna remsor mellan 

bostadskvarter. Ofta används dessa 
som upplagsplats eller för uppställning 
av husvagnar och liknande. 

Det finns även grönområden som 
är delvis eller helt igenvuxna och upp-
levs som bortglömda av samhället.

Vid inventeringsarbetet noterades 
en boende gåendes med skottkär-
ran för att dumpa trädgårdsavfallet 
i den närbelägna grönremsan. Just i 
den aktuella remsan fanns även en 
fotbollsplan som hade övergivits. Det 
bekräftar att grönområden som ser 
bortglömda ut och saknar regelbunden 
skötsel blir lätt föremål för trädgårds-
avfall från närbelägna bostadstomter. 

- Tillgodoser Färjestadens 
grönområden invånarnas 
behov av grönområden?
Färjestadens invånare har behov av 
olika typer av grönområden.

Analysresultaten visar att 
Färjestaden i det stora hela har både 
en god tillgång till grönområden samt 
en god tillgänglighet till grönområden i 
olika kategorier

Undantaget är dock delområde 
7, Björnhovda by som varken har 
god tillgång till grönområden eller 
god tillgänglighet till dem. Det beror 
på att delområdet är avskärmat från 
Färjestadens tätort och har därmed 

långt till de stora grönområdena. 
Vidare är området omgärdat av 
åkermark vilket medför att det saknas 
naturliga grönområden nära bostäder-
na.

De övriga delområdena har en 
varierande tillgång och tillgänglighet 
till grönområden då alla delområden 
är av olika karaktär och har olika 
förutsättningar för grönområden. 
Men gemensamt är att det befintliga 
utbudet av grönområden tillgodoser 
behoven som finns idag.

 

- Hur bör grönstrukturen ut-
vecklas i Färjestaden och vilka 
möjligheter finns det för förtät-
ning på grönområden? 
Utvecklingsmöjligheter
Alla grönområden kan utvecklas och 
bli en tillgång för ett samhälle. Men 
ur ett ekonomiskt perspektiv behöver 
resurserna fokuseras och i ett mindre 
samhälle är det naturligt att satsa på 
välbesökta grönområden och utveckla 
dessa till att bli mer attraktiva rekrea-
tionsmål.

Att utreda grönområden genom 
inventering, statistik och målbehov, 
brist-, tillgång- och tillgänglighetsana-
lyser visar hur grönstrukturen ser ut i 
ett samhälle och vilka behov som kan 
finnas av ytterligare grönområden. 
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Genom en bedömning av områdets 
kvalité och potential kan sedan utveck-
ling av grönområden föreslås.

Färjestadens grönområden har stor 
utvecklingspotential och planförslaget 
visar att en utveckling bedöms som 
nödvändig för de tre större rekrea-
tionsmålen, Joels Udde stranden, 
Runsbäcksstranden samt aktivitet-
sparken i centrala Färjestaden. 
Därefter finns ett flertal grönområden 
där utveckling är önskvärd och skulle 
höja statusen på grönområdena. 

En parkutveckling är nödvändig 
i Färjestaden för att utveckla någon 
av de befintliga parkerna till en mer 
strukturerad park. En ytterligare ut-
veckling är önskvärd för Färjestadens 
gröningar som är spridda i samhället.

Grönområdenas kopplingar till 
varandra och brister i kopplingarna 
framträder i utredningen om gröna 
stråk i Färjestaden. En utveckling 
av befintliga och av nya gröna stråk, 
promenadstråk, stigstråk och kust-
stråk skulle medföra att både tillgäng-
ligheten till grönområden och värdet 
av dem skulle öka avsevärt. 

Förtätningsmöjligheter
I Färjestaden finns goda möjligheter 
till förtätning på grönområden baserat 
på brist-, tillgång- och tillgänglighets-
analysen. 

Kommunens pågående planprojekt 
kan motiveras genom att det finns en 
stor tillgång till grönområden och de 
pågående planprojekten tar enbart 
större gröningar i anspråk. Undanta-
get är Vasatomten vilket är ett lämplig 
grönområde som kan utvecklas till en 
mindre park. På Vasatomten kan dock 
förtätning tillåtas under förutsättning 
att båda intressena kan samexistera 
och utvecklas vidare. 

Vidare redogör planförslaget yt-
terligare möjligheter till förtätning på 
grönområden. De förslag som redovi-
sas bedöms upplevas som en naturlig 
utveckling av Färjestaden både genom 
förtätning i centralare delar men även 
som en utbredning av Färjestadens 
samhälle.

Förtätning på grönområden i större 
skala är svårare att motivera då det 
skulle innebära att invånarnas behov 
av grönområden enligt de målbehov 
som har satts upp behöver ändras. Det 
skulle innebära mindre andel grönom-
råden per invånare i de olika kategori-
erna. Men genom att ett grönområde 
rustas upp och får en höjning av kvali-
téen kan möjligtvis delar av ett annat 
grönområde förtätas.

Ett annat sätt är att förändra 
målbehovet för olika kategorier 
grönområden. Ett exempel där mål-
behovet skulle kunna förändras är 

tillgången på naturparker som idag är 
god i Färjestaden. Målbehovet är satt 
till 50m2/invånare. Målbehovet för 
naturparker skulle kunna förändras 
till 30m2/invånare vilket kan vara en 
annan rimlig siffra. Ett lägre målbe-
hov medför således att det skapas en 
övertillgång på naturpark som då kan 
bli föremål för förtätning.

Det är dock viktigt att ha med 
sig att ett grönområde kan ha spe-
ciella värden och kvalitéer som enbart 
invånare och besökare känner till, 
som inte träder fram i värderingen 
av grönområdetvid tillämpande av 
enbart expertvärdering. Det medför 
att fördjupade studier bör genom-
föras genom att t.e.x. involvera 
Färjestadens invånare i arbetet med 
grönstrukturen genom tillämpning av 
brukarundersökningar innan det kan 
fastslås att ett grönområde definitivt 
kan förtätas. 
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Figur 119. Vy från Joels Udde camping mot väster och Kalmarsund.
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