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Sammanfattning
Begreppet “fickpark” är en direktöversättning från det engelska 
ordet “pocket park”vilket för det mesta syftar på en liten park 
med mycket innehåll.  Det är ett relativt nytt begrepp inom 
den svenska planeringen. Den kommun som i Sverige jobbat 
mest aktivt med fickparker är Enköping. Parktypen kan vara 
användbar i takt med att städerna förtätas. Fickparken bör 
dock inte ses som en ersättning för de större parkerna utan som 
ett lättillgängligt komplement. Fickparkens främsta funktion har 
jag funnit vara den sociala funktionen som plats för möten, 
rekreation, lek och upplevelser. 

Arbetet syftar till att gå från teori till praktik för att se hur och 
var Karlstad kan använda sig av fickparker. Eftersom parkens 
främsta funktion är den sociala är parkens attraktivitet en 
nyckelfråga i arbetet. Frågan är vad som skapar en attraktiv 
fickpark? Svaret är flera olika faktorer men de viktigaste är ändå 
läge och utformning. Båda är beroende av varandra läget kan 
styra utformningen och en spännande utformad park kan ändå 
stå tom om den placeras fel.

För att hitta lämpliga lägen i centrala Karlstad för etablering av 
fickparker har olika faktorer studerats utifrån det som framkommit 
i  underlaget. Tillsammans med ett antal utgångspunkter har 
lokaliseringsförslag tagits fram. Förslag till utformning redovisas 
mer eller mindre ingående. Förslagen ska ses som ett underlag 
för Karlstad kommun att jobba vidare med. 
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Bakg�rund till arbetet
Mitt arbete behandlar parktypen ”fickpark”. Tanken med arbetet är att gå 
från teori till praktisk användning av fickparker, genom att göra ett förslag 
på strategi för Karlstad. Karlstad är mellanstor stad med ca 59 000 invånare. 
Den ligger vid Klarälvens mynning i norra Vänern. Kommunen ser fickparker 
som ett sätt att få in mer grönska i centrum utan att ta allt för stora områden 
i anspråk. Samtidigt som staden förtätas och allt fler söker sig till de centrala 
delarna vill Karlstad kunna erbjuda grönska. 

Fickpark är relativt nytt begrepp inom den svenska planeringen och har fått 
lite olika innebörd i olika kommuner. Min uppfattning är att Enköping är 
den svenska kommun som arbetat mest aktivt med fickparker i sin planering. 
Gemensamt för de svenska exemplen är att det rör sig om en mindre park, 
på några hundra kvadratmeter till ca 1250 kvadratmeter, som oftast har 
en omsorgsfull utformning. Parkernas primära syfte är att kunna erbjuda 
lättillgänglig grönska till stadsborna samtidigt som de inte tar allt för mycket 
mark i anspråk. Idag är det är viktigt att det finns lättillgänglig grönska inom 
staden. Stressade stadsbor har inte alltid tid att besöka de stora parkerna som 
ligger på ett längre avstånd utan då kan små parker utgöra samlingspunkter 
och mötesplatser. Stadens parker och grönytor har olika funktioner, den 
sociala framstår som fickparkernas viktigaste. Jag har därför valt att inrikta 
arbetet på de sociala aspekterna av fickparker.

Syfte och fråg�eställning�ar
Syftet med detta examensarbete är dels utreda och diskutera begreppet 
fickpark dels att försöka omvandla teori till praktik.
Arbetets centrala frågeställningar är:

– Vad är centralt i fickparkens sociala funktion? 
– Vad gör fickparken attraktiv?
– Vad innebär en fickpark? Vilka typer finns det? Vad har fickparken för 

bakgrund?
– Hur har fickparken använts i Sverige och internationellt? 
– Hur kan Karlstad kommun introducera fickparker och vad är viktigt 

att tänka på i detta arbete?

Avg�ränsning�ar
Jag har i första hand studerat hur fickparker har använts och kan användas 
inom svensk planering. Eftersom begreppet ”pocket parks” ursprungligen är 
ett internationellt begrepp, fickparker är en direktöversättning, kommer jag 
också att ge några exempel på hur ”pocket parks” har använts i USA och 
Storbritannien. De är de två länder jag funnit som använt sig av begreppet. Jag 
har uteslutit andra typer av små parker som inte benämnts som pocket parks, 
vest-pocket parks och fickparker. Ett undantag är de små och mer privata 
parkerna ”community gardens”. Jag tycker de är viktiga för mitt arbete då de 
har en tydlig social funktion. 

Undersökningsområdet för Karlstad är stadsdelarna Tingvalla, Haga och 
Klara. Stadsbyggnadskontoret ville gärna att Herrhagen skulle ingå i mitt 
utredningsområde. Mitt motiv till att inte ta med Herrhagen är jag koncentrerat 
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mig på de centrala delarna av Karlstad där det rör sig mest folk dygnet runt. 
Det är också i dessa delar som det finns mycket starka anspråk på marken, 
vilket medför att en ytsnål fickpark fyller ett syfte. 

Ang�reppssätt och metoder 
Arbetet startade med en övergripande orientering inom ämnet. Utifrån de 
kunskaper jag tillägnat mig under arbetets gång har jag utformat ett förslag 
för Karlstad. Förslaget är tänkt att ses som ett första steg i Karlstads fortsatta 
arbete med fickparker.

De metoder jag använt mig av är: vida sökningar via sökmotorn Google 
på begreppen ”pocketpark” och ”fickparker” (för närmare beskrivning 
se källförteckningen). Jag har även besökt flera av de svenska exemplen 
samt varit i kontakt med några personer verksamma inom arbetet med 
grönstrukturen. Mitt undersökningsområde i Karlstad har jag först 
studerat via planeringsunderlag, kartor och flygfoton för att få en bild över 
bebyggelsestruktur och grönstruktur. Varje område har jag sedan inventerat 
på plats för att finna lämpliga platser för fickparker och utformning för en 
fickpark. Min analysmetod bygger sju generella frågor som leder fram till om 
det är en lämplig lokalisering för en fickpark. Analysen anger också vad som 
kan vara viktigt att tänka på vid utformning.  

Källkritik
Fickparker är en parktyp som det finns mycket lite skrivet om i litteraturen. 
Den mesta informationen har jag funnit via Internet, vilket innebär att 
informationen ibland kan vara opålitlig då det inte finns någon som granskat 
dess äkthet. Jag har försökt att hålla mig till sidor som tillhört större 

organisationer, myndigheter eller kommuner för att få så korrekt information 
som möjligt. Vid tveksamheter har jag valt att behålla den engelska termen.

Rapportens upplägg
Arbetet består av två huvuddelar. Den första är en orientering av ämnet 
fickparker där jag redogör för olika aspekter av fickparkerna samt diskuterar 
några exempel på hur de använts inom den svenska och internationella 
planeringen. Den andra är mitt förslag inför Karlstads arbete med att 
introducera fickparker. 
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I följande avsnitt diskuterar jag fickparken utifrån allmänna kunskaper 
om städernas grönområden och parker. Enligt Boverkets handbok ”Gröna 
områden i planeringen” kan grönstrukturens betydelse sammanfattas i tre 
aspekter: kulturella, ekologiska och sociala. De gröna områdena har en 
kulturell funktion då de fungerar som en betydande komponent i stadens 
historia och identitet. Gröna områden har viktiga ekologiska funktioner då de 
skapar förutsättningar för biologisk mångfald även inom staden samt att de 
förbättrar närklimatet och luftkvaliteten i staden (Boverket 1999, s 13). Mitt 
examensarbete är inriktat på de sociala funktionerna som en fickpark kan ha. 
Motivet är att fickparker är till för människorna. Fickparker kan ha betydelse 
för ekologin och det kulturella arvet, med det utvecklas inte här.

Den sociala funktionen
Enligt samma skrift från Boverket har de gröna områdena i staden en social 
funktion som plats för möte, rekreation, upplevelser och lek. Det är parkerna 
i staden som till vardags är människornas viktigaste rekreationslandskap. 
De har betydelse för människors hälsa och välmående, eftersom de erbjuder 
möjligheter till lugn, motion och dagsljus. Parkerna i staden utgör ett 
lättillgängligt alternativ för de ”svaga grupperna”, äldre och barn, som har 
svårigheter att nå de större grönområdena i utkanten av städerna. Boverket 
pekar också på att parkernas innehåll och kvalitet blir viktigare i takt med 
städerna förtätas ytterligare och allt fler människor blir beroende av parkerna 
(Boverket 1999 s.17-34). Patrik Grahn, landskapsarkitekt och docent vid 
Institutionen för landskapsplanering i Alnarp, menar att grönska kan vara 
en del i vården eftersom grönskan har så stor effekt på människors hälsa och 
välmående, både mentalt och fysiskt (Schmidtbauer mfl 2005 s.139-141). 

Vad g�ör parken attraktiv?
När man behandlar parkers sociala funktion är attraktivitet en nyckelfråga. 
En fickpark fyller ingen social funktion om den står tom. En tom park kan 
istället få en motsatt effekt och upplevas som en otrygg plats i staden. Men 
vad är det som avgör om en park är attraktiv eller inte? Är det utformning, 
läge, tillgänglighet eller andra faktorer? Den amerikanska författaren Jane 
Jacobs, känd för sin arkitektur- och stadsplaneringskritik, skriver i boken 
”Den amerikanska storstadens liv och förfall” från 1961 (s. 113-136), att 
parker och andra grönområden behöver människor som välsignar dem med 
sin närvaro och gör dem populära. Håller de sig borta finns stor risk att parken 
blir impopulär och misslyckad.  Jag har valt att använda mig mycket av 
hennes tankar och idéer kring parker och grönområden som utgångspunkter 
för min diskussion i följande avsnitt1. Att tänka på är att hon skriver om de 
amerikanska förhållandena på 1960-talet och inte specifikt om fickparker.

Utformning� och funktion 
Utformningen av en park har givetvis stor betydelse för dess attraktivitet. En 
fickpark är begränsad av sin yta och det innebär att parkens innehåll måste 
vara av hög kvalité och att den inreds med omsorg. Utformningen kan variera 
beroende på vilken grupp av brukare parken vänder sig till, vilket i sin tur 
kan påverkas av placeringen. Enligt Jacobs kommer folk till en park av olika 

1. Jane Jacobs, född 4 maj 1916 i Scranton, Pennsylvania, USA, död 25 april 2006 i 
Toronto, Ontario, Kanada, var en amerikansk författare samt arkitektur- och stadsplane-
ringskritiker. Jane Jacobs mest kända verk är boken The Death and Life of Great American 
Cities från 1961, som påverkat debatten kring den moderna stadsplaneringen. Boken vände 
sig mot de stora stadsområdesprojekt som planerades och genomfördes i New York under 
1950- och 1960-talet (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs, tillgänglig 2007-02-16).
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orsaker exempelvis för att sola, vila, leka eller för möten med kända och 
okända personer. En bra park skall kunna erbjuda möjligheter till alla dessa 
funktioner. Min uppfattning är att en fickpark kan ha svårt att erbjuda all de 
funktioner som Jacobs talar om. Fickparkens utformning kan däremot variera 
efter vilken grupp av användare och den funktion parken får. 

Enligt Jacobs skall parken erbjuda sinnlighet som kan uppnås genom 
nivåskillnader, trädgrupperingar, gläntor, subtila skillnader som erbjuder 
variation. Även små parker kan erbjuda sinnlighet genom exempelvis 
nivåskillnader. För en optimal användning av en park bör den erbjuda både 
sol och skugga, enligt Jacobs. 

Min uppfattning är att gestaltning, växtval och materialval mycket väsentligt. 
Det är ju dessa attribut som ska göra så att folk vill vistas där. Fickparken 
bör vara attraktiv under så stor del av året som möjligt, det samma gäller för 
dygnets alla timmar. Genom att använda sig av växter som är vackra vid olika 
årstider kan parken vara attraktiv hela året. Även parkens möblemang såsom 
skulpturer kan vara vackra upplevelser året om. För att skapa en vacker park 
även på kvällen och natten kan den lysas upp, gärna med effektbelysning. 
Belysningen är även en trygghetsfaktor. Enligt Boverkets handbok finns det 
inte ingen ideal tidpunkt när parken är som bäst om den är rätt förvaltad 
och skött. Värdet bibehålls då under grönområdets hela utveckling (Boverket 
1999 s.17-34).

Enligt Patrik Grahn, så kan man tala om åtta olika huvudkaraktärer som 
människor urskiljer när de värderar en park, det vilda, det artrika, det rymliga, 

det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget, det festliga och det kulturella�. 
Karaktärerna är olika populära hos olika människor men ju fler av dem 
som representeras i en park eller trädgård, desto större förutsättningar för 
att parken ska bli populär (Schmidtbauer mfl. 2005 s.140-141). Fickparken 
kan bygga på en av huvudkaraktärerna utifrån parkens tänkta funktion t.ex. 
rofylld, spännande eller mötesplats.

Rumslighet är också ett viktigt attribut då det är en uppskattad egenskap hos 
utemiljön. Omgärdade platser upplevs som mer skyddade och kan fungera 
som en oas. Att förhöja rumsligheten med ett lövtak, antingen av trädkronor 
eller pergola är uppskattat då de ger skydd för regn, solsken och i viss mån 
insyn (Bengtson, 2003, s. 49-51). 

Läg�e
Läget är en mycket viktig faktor som samverkar med parkens utformning 
och funktion.  Jacobs menar att en parks placering har stor betydelse för dess 
användning och vilken typ av användare den attraherar. Det omkringliggande 
områdets karaktär och användning bör styra fickparkens funktion. Är det en 
bullrig och stressig omgivning bör parken ha en mer sluten utformning om 
den ska kunna fungera som en oas. Finns det istället en vacker vy kan parken 
öppnas upp mot vyn. Jag anser läget är mycket viktigt för en fickpark. Det 
finns risk för att en ”felplacerad” fickpark som saknar användare blir tillhåll 
för de mindre önskvärda brukarna. 

Läget har betydelse för vilken brukargrupp som kommer att nyttja parken. 

2. Karaktärerna finns utförligare förklarade i bilaga 2.. Karaktärerna finns utförligare förklarade i bilaga 2.
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Ligger fickparken i närheten av ett äldreboende är det mycket möjligt att 
många äldre kommer att nyttja parken som då bör vara lätttillgänglig även 
för rullatorer och rullstolar. Ligger parken intill skola eller dagis bör parken 
utformas efter deras behov, se exemplet Pipers ficka längre fram i texten. 
Fickparken kan också anläggas i områden med arbetsplatser. När vädret 
tillåter är den en vacker oas att spendera delar av sina raster på. Parken kan 
bli en samlingspunkt och mötesplats och erbjuda möjligheter till att träffa 
folk från andra arbetsplatser. 

På Enköpings parkförvaltning anser man att en fickpark också kan användas 
som en ”park i parken”. Dock tror jag, i enlighet med Jacobs resonemang, att 
fickparken kan få svårt att bli befolkad om den möter stor konkurrens från 
den omgivande parken. Jacobs hävdar att de mest omtyckta parkerna saknade 
konkurrens från andra öppna områden. Kanske om fickparken kan erbjuda 
något som den omgivande parken saknar så kan en ”park i parken” fungera.

Det förekommer även att fickparker har placerats på bostadsgårdar. I Enköping 
finns några exempel på detta i kvarteren Kopparslagen och Humlegården, 
vilka båda är nybyggda flerbostadshus. Fickpark på bostadsgård är ett 
specialfall, är detta verkligen en park då den ligger på en gård och bara de 
boende kan bruka den? Min uppfattning är att ligger fickparken som en entré 
till en bostadsgård så kan den utgöra en övergångszon mellan bostadsgården 
och offentlig mark.  De administrativa förhållandena mellan privat och 
offentlig mark kan lösas med avtal eller liknande. En fickpark i anslutning till 
en bostadsgård kan lämpligen skötas med brukarförvaltning, dvs. de boende 
är delaktiga i skötseln av parken. De boende får då ett inflytande över parkens 

utformning och innehåll samt att det kan finnas en ekonomisk vinst.

Tillg�äng�lig�het 
Enligt ”Gröna områden i planeringen” (Boverket 1999, s. 34-35) styrs 
utnyttjandet av ett grönområde till stor del av faktorerna tillgänglighet och 
attraktivitet. Det är inte bara den fysiska tillgängligheten som räknas utan även 
den ”psykologiska” och ”sociala”. Med psykologisk tillgänglighet menas hur 
lätt det är att orientera sig i stadsdelen eller grönområdet men också om det 
upplevs som en trygg plats att vistas på. Den sociala tillgängligheten syftar på 
hur ett grönområde fungerar som mötesplats och om de man förväntas möta 
är bekanta eller okända. Den fysiska tillgängligheten handlar om individens 
fysiska möjlighet att förflytta vilket kan variera med ålder och handikapp. 
Den påverkas också av eventuella barriärer som hindrar tillgängligheten, 
exempelvis stora trafikleder. Fickparker behöver vara både socialt, 
psykologiskt och fysiskt tillgängliga eftersom de är gjorda för att kunna 
användas och det ska inte krävas en för stor insats av besökaren. Därför bör 
fickparken placeras på ett lättillgängligt ställe och vara en plats som inbjuder 
till vistelse.

Forskning vid SLU Alnarp visar på hur viktigt det är att lummiga parker och 
trädgårdar finns redan vid tröskeln, för att man ska hinna och orka besöka 
grönområdena i sin vardag, vilket är viktigt för hälsan. Studier har visat att en 
park som ligger ca 50 meter från hemmet besöks i genomsnitt varannan dag 
medan en park som ligger 1000 meter bort besöks en gång i veckan. Redan 
vid 300 meter reduceras antalet besök till två till tre per vecka. Allra bäst för 
hälsan har det visat sig att ha grönskan redan vid tröskeln (Schmidtbauer mfl, 
2005 s.139-140). Boverket anger 5 till 10 minuters promenad från bostaden 
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som kritisk gräns för om man besöker grönområdet eller ej. 

En fickpark inte behöver förhålla sig till bostäderna så som andra parker bör 
enligt Boverket. En fickpark kan även förhålla sig till arbetsplatser eller större 
handelsgator. Fickparken kan givetvis vara tillgänglig även för de boende i 
närheten särskilt om de saknar egen trädgård. 

Storlek 
Parkers storlek kan variera allt från de små närparkerna på några hundra 
kvadratmeter till de stora landskapsparkerna på flera hektar. Enligt Boverkets 
handbok är det att föredra stora orörda områden framför flera små som innebär 
en splittrad struktur och som många gånger har sämre möjligheter att fungera 
för människor och miljö (Boverket 1999 s. 13). Jag ser inte fickparken som 
ersättning för de större grönområdena utan som ett attraktivt och lättillgängligt 
komplement. 

Fickparkens ringa storlek innebär både för- och nackdelar. Fördelarna är att 
parken inte upptar stora ytor och de kan därför lättare placeras i områden där 
det är ont om ledig mark. Nackdelen är att den inte har större parkers möjlighet 
att erbjuda alla de funktioner som Jacobs nämner för att få en attraktiv 
park. Inte heller kan en fickpark innehålla flera av Grahns huvudkaraktärer 
samtidigt. För att skapa en attraktiv fickpark bör kraft och resurser istället 
läggas på att skapa en kvalitativ park med ett välgenomtänkt innehåll. Parken 
blir attraktiv genom att erbjuda mycket upplevelser på liten yta.

Tryg�g�het
Hur trygg en plats upplevas vara har stor betydelse för hur den används och 

dess attraktivitet. Med trygghet menas frånvaro av våld och kriminalitet. 
Vissa grupper, exempelvis kvinnor känner större otrygghet och rädsla för 
överfall än andra. Det är viktigt att uppmärksamma trygghetsfrågan i ett 
tidigt skede i planeringen. Fysiska åtgärder som man kan genomföra är bland 
annat att se till att de finns en jämn och god belysning, erbjuda alternativa 
vägar, se till att gång- och cykelvägar läggs där det finns människor och att 
det finns en möjlighet till att överblicka ett större område (Boverket 1999 s. 
36).  Enligt en annan rapport från Boverkets ”Landskapets upplevelsevärden” 
(2007 s. 34-35) så är skötseln av en mindre park eller grönyta en viktig del av 
trygghetsupplevelsen.

Min uppfattning är att en fickpark kan kännas otrygg om den är felaktigt 
placerad, om utformningen gör att den erbjuder gömställen, om den saknar 
skötsel eller om den inte är tillräckligt upplyst under natten. Fickparken kan 
bli ett tillhåll för de mindre önskvärda brukarna om den ligger lite avsides 
och då inte används frekvent av gemene man. Enligt Jane Jacobs (s. 118-
122) påverkas en park oerhört mycket av dess omgivning. En attraktiv och 
vacker park i ett nedgånget område riskerar samma öde som dess omgivning. 
Impopulära parker är ett bekymmer inte bara för slöseriet med utrymme utan 
för att de kan upplevas och vara farliga och otrygga platser. Dessutom är 
vandaliseringen i övergivna parker ofta omfattande. 

I ett område med olika funktioner och därmed olika användare får också en 
park en blandad skara besökare, som besöker parken på olika tider. Är området 
runt om parken befolkat under dygnets flesta timmar bör rimligtvis även 
den intilliggande parken även bli så. I ett område utan blandad användning 
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exempelvis ett rent kontorsområde riskerar parken att bara utnyttjas vissa 
tidpunkter på dygnet och resterade tid vara ett vakuum. Jacobs fortsätter med 
att konstatera att dessa parker riskerar att bli sociala problem även fast de 
ligger i välartade områden. Min slutsats är att en fickpark kan om den ligger i 
ett område utan frekvent användning råka ut för just det problem som Jacobs 
beskriver. Parkerna kan istället bli ett problem i stadslandskapet och upplevas 
som otrygga. En fickpark med sluten utformning kan ge en känsla av att vara 
instängd och att man inte syns eller kan se in i parken, vilket kan innebära 
otrygghet i parken. 

Buller
Buller har stor betydelse för fickparkens attraktivitet. Ska den upplevas som 
en oas bör buller stängas ute eller maskeras. Enligt Boverket är det svårt 
att finna områden som inte är bullerstörda i större städer. Bullret i städerna 
orsakas främst av trafiken men även av industriområden och flygplatser 
(Boverket 1999, s. 38).  I större parker är det lättare att kunna erbjuda bullerfria 
områden så att folk kan njuta av tystnaden. Det är naturligtvis svårare att 
skapa små lugna oaser i bullriga miljöer. Fickparker bör ju enligt de tidigare 
resonemangen placeras i centrala lägen där det finns ett rikt folkliv. Olika sätt 
att hantera bullerverkan på är att använda sig av maskerande ljud såsom vatten, 
att gömma ljudkällan med t.ex. vegetation eller att minska ljudet med murar, 
eller bullerskärmar. Resultatet av forskningsprogrammet ”Ljudlandskap 
för bättre hälsa”, visar att bullerskärmar är att föredra om vill dämpa buller 
utomhus. Dock krävs att det är tekniskt möjligt att uppföra bullerskärmar. 
En bullerskärm kan placeras som en del av fickparkens avgränsning men 
den kan också placeras en bit bort, intill ljudkällan istället. Bullerskärm 
i glas gör att folk kan se in och se ut vilket kan öka trygghetskänslan. En 

vackert utformad bullerskärm kan gömma trafiken och vara ett vackert inslag 
i stadsbilden.  Enligt studien ”Ljudlandskap för bättre hälsa” har det dock 
inte gjorts så mycket systematisk forskning om skärmarnas påverkan på det 
akustiska och upplevda ljudlandskapet samt vilka effekter skärmarna har på 
människors hälsa och välbefinnande. Studier har visat att bullerskärmar kan 
reducera ljudnivåerna med ca 5-12 dBA, men effekten beror dock på avstånd 
till skärmen samt dess utformning (höjd, material, längd, öppningar). Bäst 
effekt ger bullerskärmen när den placeras nära mottagaren eller ljudkällan. 
Bullerskärmarnas främsta syfte är att dämpa ljudnivån inte att avlägsna bullret 
helt. Är bullerskärmen också estetiskt tilltalande kan det innebära att den ger 
en ännu bättre upplevd ljuddämpning (Svenska kommunförbundet 1998, s.8).Svenska kommunförbundet 1998, s.8)., s.8). 
Till bullerskärmarnas nackdelar hör att de kan upplevas som avskärmande, 
förfulande av stadsrummet och ge en känsla av instängdhet och otrygghet. 
Dessutom är de kostsamma åtgärder.

Ett intressant alternativ för att minska bullerstörningar är att använda sig av ett 
så kallat soundscape3, ljudlandskap för att maskera buller från omgivningen. 
På senare år har ljudinstallationer såsom rinnande vatten, vindbrus och 
fågelsång förts in i stads- och parkmiljöer för att beröra våra sinnen och för 
att ta bort fokus från de oljud som finns i stadsmiljön. Även levande musik 
kan vara ett alternativ för att maskera bruset, dock är det inte alltid uppskattat 
av alla. Att plantera växer, såsom träd och buskar, sänker det reella bullret 
mycket lite men kan ge en upplevelse av tystnad då det maskerar källan. 
Det kan därför vara en tänkbar åtgärd som borde lämpa sig för fickparker i 

3. A. A soundscape is an acoustic environment or an environment created by sound. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Soundscape, tillgänglig 2007-02-16.
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mindre bullriga områden. Olika ljud eller porlande vatten kan också väcka 
nyfikenhet och locka in besökare till parken.

I vissa fall kan det vara lämpligt att mäta platsens ljudnivåer innan parkens 
utformning och eventuella placering på platsen bestäms.

 

Bilderna visar 
olika förslag på 
bullerdämpande åtgärder. 
Bullerplanket är den 
åtgärd som dämpar 
bäst. Exemplet visar 
ett genomskinligt 
bullerplank.

Andra exemplet visar en 
övervuxen mur. Muren 
dämpar buller bättre än 
vad enbart vegitation gör, 
men kan upplevas som 
tråkig. Exemplet upplevs 
mer som en häck en som 
en mur.

Att maskera 
bullerstörningar med 
olika ljud är också ett sätt 
att skapa en oas till park.
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Fickparkers sociala funktion och 
attraktivitet – en diskussion
Fickparkens främsta fördel är att den inte kräver en stor yta. Samtidigt kan 
den begränsade ytan vara fickparkens nackdel då användningsområdet med 
nödvändighet blir begränsat. En liten fickpark, kan omöjligt erbjuda samma 
möjligheter och funktioner som en stor. Dock kan den erbjuda ett tillgängligt 
och närliggande komplement. Det som jag finner centralt i fickparkens sociala 
funktion är mötet och upplevelsen. Då fickparken har en tydlig social funktion 
ska den också gå att använda. En fickpark ska ge mycket upplevelser på liten 
yta. Upplevelsen kan vara antingen lugn eller intensiv. Utformningen utgör 
en central roll i parkens funktion och attraktivitet då den till viss del styr vilka 
som besöker parken. En tilltalande utformning attraherar också besökare till 
parken. Dock kan en vacker eller spännande park stå tom om den har placerats 
fel. Det är alltså flera faktorer som samspelar i parkens attraktivitet, vilket är 
viktigt att komma ihåg vid skapandet av fickparker. Fickparken förhåller sig 
inte bara till bostäderna utan de kan placeras i nära anslutning till en befolkad 
centrumgata eller ett arbetsplatsområde. Fickparken kan dock fungera även 
som en oas för de boende i tätbebyggda områden, särskilt om de saknar en 
egen gård. 

                                                                                                                    


