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Sammanfattning 
 
Grönstrukturen är en av de övergripande strukturerna i vårt 
samhälle tillsammans med bebyggelsestruktur och infrastruktur. 
Alla olika funktioner som grönstrukturen har kan i sin tur delas 
in i tre övergripande grupper med: sociala, ekologiska och 
kulturella funktionsvärden. Det är ofta så att de sociala och 
kulturella värdena inte får lika stor tyngd vid beslutsfattande.  
Då är de främst de ekologiska funktionerna som går före 
eftersom den befintliga naturen har t.ex. skyddsvärda arter. 
Det finns olika sätt att planera ett områdes grönstruktur som 
saknar befintlig grönska: 
 
 Patrik Grahns åtta parkkaraktärer tillsammans med 
typaktiviteterna med sina tydliga inriktningar och konkreta 
innehåll kan ligga till grund för och inspirera till nya parker och 
grönområden. Alexander Ståhle belyser Östermalm som ett bra 
exempel för att grönstrukturen integrerats i rutnätsplanen och 
ingen kan missa den eftersom man som boende måste passera 
den vardagligen vilket gör att upplevelsen av grönstruktur höjs. 
 
I Göteborg planerar man grönstrukturen efter sociotopsnurran 
som med sina tre axlar: sociotopvärden, tid och 
kommunikationsvärden kan utgöra en bra grund för både 
analysering av vad som redan finns men också vad som behövs. 
Ett bra verktyg för att konkret kunna motivera grönytor och 
parker. I Västra hamnen i Malmö har man ställt hårda krav på 

byggherrarna att utföra ett antal gröna åtgärder så som 
grönytetillgång samt gröna punkter.  
Hultmans holme är en stadsdel centralt beläget i Göteborg som 
valts till fallstudien i den avslutande delen av arbetet. Eftersom 
Hultmans holme ligger centralt beläget vid Göta älv i Göteborg 
anser jag att hårda krav kan ställas även där på framtida 
byggherrar. Eftersom älvens funktioner mest handlar om passiv 
rekreation och att tillgängligheten till vatten inte går att jämföra 
med den som människor kan ha till en grönyta, drar jag 
slutsatsen att vatten inte har funktioner som kan ersätta 
grönstruktur men komplettera grönstrukturens funktioner. I 
många fall tas vatten upp som en del av grönstrukturen, något 
som jag i detta arbete inte tagit ställning till om vatten bör göra 
eller ej.  För att stärka kopplingen till älven och göra mer vatten 
tillgängligt har jag inriktat parkprogrammet mot att innehålla en 
stadspark med vattentema, vattenpark. Det funktionsbaserade 
parkprogrammet innehåller även rekommendationer i avstånd 
och andra funktioner som historiskt funnits på platsen, som 
odling, våtmark mm. 
 



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

3 

Innehållsförteckning 

Förord .............................................................................. 1 

Sammanfattning ............................................................... 2 

Innehållsförteckning ......................................................... 3 
 

1. Inledning ...................................................................... 5 

1.1 Ämnesval och problembeskrivning ................................................... 5 

1.2 Syfte ................................................................................................... 5 

1.3 Frågeställningar: ................................................................................ 5 

 

2. Metod och avgränsning ................................................ 6 

2.1 Metod ................................................................................................ 6 

2.1 Intervjuer ........................................................................................... 6 

2.2 Litteratur ............................................................................................ 7 

2.3 Kritisk granskning av metod .............................................................. 7 

2.4 Avgräsning ......................................................................................... 8 

 

3. Teoretiska utgångspunkter............................................ 9 

3.1 Grönstruktur ....................................................................................... 9 

3.1.1 Grönstruktur - begreppsdefinitioner .......................................... 9 

3.2  Grönstrukturens funktioner ............................................................ 11 

3.2.1 Dagvattenuppsamling ............................................................... 12 

3.2.1.1 Evapotranspiration ................................................................. 12 

3.2.1.2 Interception ............................................................................ 12 

3.2.1.3 Infiltration .............................................................................. 13 

3.2.1.4 Perkolation ............................................................................. 13 

3.2.1.5  Dagvattendammar ................................................................ 13 

3.2.2 Ekologiska-, kulturella- och sociala funktioner ......................... 13 

3.2.2.1 Ekologiska funktioner ............................................................. 13 

3.2.2.2 Kulturella funktioner .............................................................. 14 

3.2.2.3 Sociala funktioner .................................................................. 14 

3.3 Patrik Grahns åtta parkkaraktärer ................................................... 15 

3.4 Hot och svårigheter med stadens grönska ....................................... 21 

3.4.1 Ekonomi..................................................................................... 21 

3.4.2 Förtätningar .............................................................................. 21 

3.4.3 Kunskap ..................................................................................... 21 

3.4.4 Andra svårigheter och problem ................................................ 22 

3.5 Grönstruktur i Göteborg .................................................................. 23 



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

4 

3.5.1 Botaniska trädgården ............................................................... 23 

3.5.2 Trädgårdsföreningen ................................................................ 24 

3.5.3 Slottsskogen ............................................................................. 24 

3.6 Göteborgs översiktsplan och parkprogram ..................................... 25 

3.6.1 Gullbergsvass ............................................................................ 25 

3.6.2 Göteborgs parkprogram ........................................................... 25 

 

4. Planområdet Hultmans holme .................................... 27 

4.1 Historiskt-bebyggelse ...................................................................... 27 

4.2 Angränsande stadsdelar .................................................................. 32 

4.2.1 Gullbergsvass och Stampen ...................................................... 32 

4.3 Personliga minnen från en Holmenpojk .......................................... 33 

4.3.1 Plantävlingen 1861 ................................................................... 35 

 

5. Metoder för att planera in grönstruktur ..................... 38 
5.1 Grönytefaktor .................................................................................. 38 

5.2 Gröna punkter ................................................................................. 38 

5.2.1 Lokal dagvattenhantering i Bo01 .............................................. 38 

5.3 Ekologi och biologisk mångfald ....................................................... 39 

5.4 Alexander Ståhle .............................................................................. 39 

 

6. Analys och diskussion .................................................. 41 

6.1 Grönstrukturens funktioner. ............................................................ 41 

6.2 Metoder för att planera grönska där natur saknas .......................... 41 

6.3 Kan vatten ersätta grönstruktur? ..................................................... 42 

6.4 Funktionsbaserat grönyteprogram .................................................. 42 

6.4.1 Värden på Hultmans holme ............................................... 42 

6.4.2 Vad kan passa på Hultmans holme? .................................. 44 

 

7. Slutsatser .................................................................... 47 
 

8. Källförteckning ............................................................ 49 

8.1 Publicerade källor ............................................................................. 49 

8.2 Muntliga källor ................................................................................. 50 

8.3 Lagar och förordningar samt SOU .................................................... 50 

8.4 Bildkällor........................................................................................... 50 

Bilaga 1: Typaktiviteter ................................................... 52 

Bilaga 2 Semistrukturerade intervjuer: ........................... 54 



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

5 

 

1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problembeskrivning 
Grönstrukturen i städerna prioriteras bort alltmer för att ge 
plats åt infrastruktur och bebyggelsestruktur. Både 
forskningsresultat och stadens invånare uppmärksammar 
grönstrukturen som viktig och betydelsefull på många olika sätt.  
Det verkar inte heller finnas användbara och självklara sätt att 
planera grönstruktur och parker i nya bostadsområden. I 
synnerhet inte för områden som saknar befintlig natur att utgå 
ifrån.  
I Översiktsplanen för Göteborg står Hultmans holme utpekat 
som ett möjligt område för ny bostadsbebyggelse. Hultmans 
holme är en centralt belägen stadsdel med älvkontakt som 
saknar grönstruktur. Jag vill undersöka om det finns principer 
för grönskans funktioner i urban miljö och se vilket utfall det kan 
få i en fallstudie genom att göra ett funktionsbaserat 
grönyteprogram. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka vilka olika 
funktioner grönstruktur har i en stad och hur några av dessa 
funktioner kan ingå i ett grönyteprogram för stadsdelen 
Hultmans holme, Göteborg. En stadsdel som helt saknar befintlig 

natur att utgå ifrån. Syftet är att inledningsvis redogöra för vad 
grönstrukturbegreppet innefattar och vilka funktioner 
grönstrukturen har. Dessa funktioner analyseras tillsammans 
med grönstrukturens- och platsens historia samt metoder för att 
planera grönstruktur. Utifrån en analys och diskussionsdel 
undersöker jag vilket utfall det kan få i en fallstudie över 
Hultmans holme samt avslutar med slutsatser. 

1.3 Frågeställningar:  
 

1. Vad har grönstruktur för funktioner?  
 

2. Hur kan man planera in grönska i ett område som saknar 
befintlig natur 
 

3. Kan vattenkontakten som Hultmans holme har med Göta 
älv ersätta grönstrukturens funktioner? 

 
4. Hur kan ett program baserat på grönstrukturens 

funktioner se ut för Hultmans holme?  
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2. Metod och avgränsning 

2.1 Metod 
Detta kandidatarbete om 15 hp är uppdelat i en teoridel med 
efterföljande analys och diskussion samt en avslutande del där 
det funktionsbaserade programmet över Hultmans Holme 
presenteras. 
Jag kommer att inleda arbetet med en begreppsutredning där jag 
närmare förklarar orden grönstruktur och andra relaterade 
begrepp. Därefter fortsätter jag med en beskrivning utifrån 
forskning, intervjuer och litteratur av grönskans funktioner i 
urban miljö.  
Eftersom min egen uppfattning är att planering och gestaltning 
av en plats inte kan göras på något plan om inte platsens och 
stadens historia tas i beaktande kommer jag behandla detta i ett 
kapitel. 
Jag avslutar hela arbetet med en analys och diskussionsdel och 
gör utifrån den en fallstudie över Hultmans holme som innebär 
att jag tar fram ett funktionsbaserat parkprogram över området. 
Sist i arbetet avslutar jag med slutsatser kring hela arbetet.    

Grönstrukturens funktioner + metoder för att planera in 
grönstruktur i ett område som saknar grönska +Göteborgs 
grönstruktur = diskussion och analys � Funktionsbaserat 
grönstrukturprogram för Hultmans holme som saknar 
grönstruktur� slutsatser 

 

 

2.1 Intervjuer 
Jag valde att intervjua tre olika personer1 som har kunskaper om 
grönstruktur på olika sätt. Semistrukturerade intervjuer ansåg 
jag lämpade sig bäst. Eftersom det betyder att jag som 
intervjuare kom till intervjun med en färdiguppställd lista med 
några bestämda ämnen och frågor men var flexibel och lyhörd 
om intervjupersonerna själva ville utveckla på egna sätt 
eftersom syftet med intervjuerna var att upptäcka nya saker som 
personliga tankar och uppfattningar. 
De personer jag valde att intervjua: 
 

� Helena Bjarnegård, nuvarande stadsträdgårdsmästare i 
Göteborg. 

� Folke Eriksson, pensionerad rektor, folkskollärare och 
författare till böcker och skrifter om Göteborgs parker 
och grönområden med historisk prägel b.la. boken 
”Göteborgs botaniska trädgård” som jag kommer att 
använda mig av som referens i detta arbete. 

� Alexander Ståhle som b.la. har skrivit en 
licentiatavhandling med titeln ”Mer park i tätare stad” 
samt doktorerat inom Samhällsbyggnad, KTH i 
Stockholm.  

                                                           
1 Intervjufrågorna anpassades efter respektive person och intervjuerna återfinns i sin 

helhet som bilagor längst bak i arbetet under rubriken Bilaga 2. 
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2.2 Litteratur 
Litteraturen valde jag utifrån att jag tidigt dragit slutsatsen att 
det fanns namn inom det ämne jag valt som var återkommande. 
 
Patrik Grahn professor på Alnarp, var återkommande i 
litteraturen när det gällde att kategorisera parker. Bl.a. Boverket 
tar upp hans åtta parktyper i skriften ”Gröna områden i 
planeringen”. 
 Det kändes därför naturligt att inte behandla andrahandskällor 
utan direkt söka sig till litteratur skriven av Patrik Grahn.  
 
Alexander Ståhle var även han återkommande i litteraturen 
vilket gjorde att jag använde mig av hans licentiatavhandling Mer 
park i tätare stad. 
 
Jan Gehl tar i boken Life between buildings, upp olika 
observationer och principer som han grundar på 
undersökningar och studier han gjort. Vissa av studierna är 
empiriska medan han i andra studier använder sig av statistiska 
undersökningar.2  
 
Professor Eivor Bucht har tillsammans med landskapsarkitekt 
Bengt Persson skrivit Grönstruktur i städer och tätorter som 
innehåller material från den utredning om översyn av Plan- och 
bygglagen som startade 1992.   

                                                           
2 Gehl, 2006, Life between buildings, s.119. 

2.3 Kritisk granskning av metod 
Begreppsutredningen och litteraturstudien syftar till att ge 
exempel på principer för grönskans funktion i urbana miljöer. 
Läsaren kan inte förvänta sig att få en översikt över alla 
principer vilket inte heller har varit min avsikt. 
 
Nackdelarna med att välja intervju som metod är att svaren på 
intervjufrågorna talar om vad intervjupersonen säger mer än 
vad den gör. Detta behöver inte alls spegla sanningen. 
Intervjupersonen kan också hålla tillbaka intervjupersonen och 
det kan vara svårare att öppna sig3 
 
Fallstudien inspirerar till användandet av flera olika 
forskningsmetoder och olika datakällor för att kartlägga 
problemen på flera olika sätt. De egna undersökningarna som 
utförs i just det utvalda fallet anses kunna ligga till grund för 
generella slutsatser. Men dessa slutsatser kan ha låg 
tillförlitlighet eftersom det undersökta empiriska materialet är 
avgränsat och representativiteten kan vara låg.  
Även om en annan undersökning har samma parametrar finns 
det inget som garanterar att resultaten från denna fallstudie kan 
appliceras på andra områden.4  Vad gäller litteraturstudien är 
det viktigt att nämna att Boverket är tolkare av lagen och inte en 
part som är oberoende. Jag använde mig av deras skrifter för att 

                                                           
3 Denscombe, 2010, Forskningshandboken,  s. 269 
4 Denscombe, 2010, s. 68-72 
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ta reda på vad de skriver i ämnet för att kunna jämföra med vad 
andra skrivit och för att det var just Boverket som introducerade 
grönstruktur som begrepp. 

2.4 Avgräsning 
Jag avgränsar mig till att endast undersöka funktionerna hos 
grönstruktur. Jag kommer således inte att ta upp gestaltning som 
rör växtval, planering och placering, frågor som rör estetik, färg- 
och form. När det gäller den befintliga grönstrukturen i Göteborg 
avgränsar jag mig till de parker och grönområden som jag enligt 
litteraturen och intervjuer funnit vara de största och mest 
betydelsefulla grönområdena och parkerna i Göteborg både 
historiskt sett och idag.  
 
I Boverkets skrift ”Stadens parker och natur” hävdar Tallhage 
Lönn att sjöar och vattendrag också ingår i begreppet 
grönstruktur. Jag har i min uppsats valt att inte gå djupare in i 
diskussionen om vatten bör tillhöra begreppet grönstruktur 
eller inte eller ta ställning till om det skall inkluderas i 
grönstrukturbegreppet. Jag har utgått ifrån att vatten som 
element har funktioner men inte gått djupare in och beskrivit de 
olika skepnader vatten kan uppträda i. Som damm, sjö, 
strömmande vattendrag mm.5 
 
I det funktionsbaserade grönstrukturprogrammet avgränsar jag 
mig geografiskt genom att titta på Hultmans holme som är en 

                                                           
5 Tallhage Lönn, 1994, Stadens parker och natur, s.13. 

stadsdel belägen intill Gullbergsvass i Göteborg. Jag har valt 
Hultmans holme för att det i Översiktsplanen finns med som 
utbyggnadsområde för bostadsmiljö, det har ett tätt 
centrumnära läge, är beläget vid Göta älv men saknar 
grönstruktur. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Grönstruktur 

3.1.1 Grönstruktur - begreppsdefinitioner 
Enligt Lundgren Alm E. introducerades grönstruktur som 
begrepp första gången i Sverige 1992 av Boverket. Två år senare 
kom det ett förslag om att det skulle börja användas som ett 
verktyg i planeringen. I den senare ändringen av plan- och 
bygglagen används grönstruktur som ett vedertaget begrepp 
som kan likställas med övriga strukturer i staden, som 
bebyggelsestruktur och infrastruktur. 6 
Bucht och Persson menar att grönstrukturen är ett 
samlingsbegrepp för parker och grönområden. Grönstrukturen 
inkluderar inte bara synliga gröna områden utan även marken 
under samt vattenområden. I Boverkets skrift ”Stadens parker 
och natur” tillhör sjöar och vattendrag även där grönstrukturen.7  

 
Park  
större trädgårdsanläggning där gräs-, blomster-, busk- och 
trädplanteringar genomkorsas av ett system av promenadvägar 
och där kanaler och dammar tillsammans med skulpturer, 
fontäner, paviljonger samt andra mindre byggnadsverk ofta 

                                                           
6 Lundgren Alm, 1999, s. 21-23; Wallin, 2002, s. 51. 
7 Bucht och Persson,1994, Grönstruktur i städer och tätorter, s. 7; Tallhage Lönn, 1994, 
s.13. 

ingår. I nationalencyklopedins beskrivning betonas att parken 
tidigare innebar ett avgränsat område som var hårt tuktat och 
var till för prydnad och rekreation. Den nuvarande betydelsen är 
bredare och ofta innebär parken ett offentligt grönområde. 
Parken kan vara av olika typ och detta bestäms ofta genom att 
ett ord sätts framför park. Nöjespark, stadsdelspark osv.8  

Grönområde 

Ett grönområde är ett avsatt område i form av park- och 
naturmark som är avsett för friluftsliv och rekreation. De är 
belägna i och i närheten av tätare bebyggelse. I 
nationalencyklopedins beskrivning av ordet grönområde tas 
sammanhängande grönområden av betydande storlek upp och 
benämns som grönbälten.9 

Grönyta 

Enligt nationalencyklopedin är grönyta detsamma som ett 
grönområde men grönyta tenderar att användas oftare som 
synonym till en större gräsbevuxen yta, gräsplan.10 

Boverket definierar grönyta som alla ytor som inte är 
hårdgjorda: allmänna parker, öppna gräsytor, trädytor, gräsytor, 

                                                           
8 Nationalencyklopedin, Park,  http://www.ne.se/lang/park, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2011-04-23. 
9 Nationalencyklopedin , Grönområde, http://www.ne.se/lang/grönområde , hämtad 

2011-04-23  

 
10 Nationalencyklopedin, Grönyta. http://www.ne.se/sve/grönyta, hämtad 2011-04-
23. 
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överblivna gröna ytor- impediment, villaträdgårdar, gröna ytor 
mellan flerbostadshus, industribyggnader och vägar. 11 

I Plan- och byggutredningen(SOU 1994:36) definieras 
grönområden: 
 

”all mark som inte är bebyggd eller hårdgjord, 
således all skog och andra naturområden, parker, 
alléer, trädgårdar, gårdar till flerbostadshus, 
kyrkogårdar, vägimpediment mm.”12 

 
Funktion 

Betydelsen av funktion är enligt nationalencyklopedin en 
bestämd (tilldelad) uppgift; det att fungera på tillfredsställande 
sätt.13 

 

 

 
  

                                                           
11

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Mangfunktionell
a_ytor.pdf, s. 13, 2011-04-20. 
12

 SOU 1994:36, s.91. 
13 Nationalencyklopedin, Funktion. http://www.ne.se/kort/funktion/1279711, 

hämtad 2011-05-07. 
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3.2  Grönstrukturens funktioner 
De flesta kan tänka sig att gå 5 minuter för att komma till en 
park. Tar det längre tid än så anses det däremot inte lika 
lockande och besöket riskerar att utebli. Även om parken är stor 
har den ändå inte förmåga att locka människor att gå längre än 
10 minuter.14  
Enligt Patrik Grahn som är professor vid SLU Alnarp och har 
ägnat sig åt forskning kring gröna ytor och parker samt vad de 
har för betydelse för människor, bidrar grönstrukturen till 
bättre stadsmiljö genom att den dämpar buller, har 
rekreationsvärden, ökar luftfuktigheten, jämnar ut 
temperaturväxlingar, minskar avgasmängder samt damm.  
 
Vidare tar Grahn upp att resultatet av flera stycken omfattande 
nyttjandeundersökningar som gjorts på 70-talet i Hannover, 
Berlin och Wien visar att det som parkbesökare vill ha i sin park 
är i första hand ljus, grönska, fåglar, vind och frisk luft.  
 
Parker och grönområden har också en funktion där de kan 
förtydliga stadens bakgrund och tillkomst. Grahn menar att 
stadens uppbyggnad och struktur blir lättare att ta till sig och 
skänker trygghet och säkerhet till de som rör sig i staden  
Andra funktioner som tas upp som inte direkt har med 
människors aktiviteter i parken är den historiska funktion som 
parker och grönområden har för invånarna. På samma sätt som 
byggnader, arkitektur och andra urbana områden kan ha 

                                                           
14 Grahn,1991, Om parkers betydelse, s. 165, 81. 

historiska värden kan grönstruktur och parker ha liknande 
värden av det slaget. 
Grönområden och parker hjälper också till när det gäller att 
orientera sig och att skapa en klarhet dels över grannskapet som 
stadsstrukturen.  
 
Grahn menar att det finns särskilda element som de flesta 
åldersgrupper lockas av oavsett ålder. Det är vatten, djur, eld och 
trädgård. 15 
Jan Gehl tar också upp trädgården när han belyser det gröna som 
en plats för möte och någonstans att vara och göra saker. Genom 
att lokalisera en trädgård vid ett ställe där folk passerar kan fler 
funktioner räknas in och kombineras med trädgårdsarbete. Det 
kan både vara olika typer av sociala funktioner, som att man ser 
människor utöva trädgårdsarbete ensamma eller i grupp men 
det kan också handla om möjlighet till rekreation genom att bara 
vistas i trädgården.16  
 
 

I Boverkets skrift om mångfunktionella ytor tar de upp gröna tak 
och fasader. 
Gröna tak bidrar framförallt till ett bättre klimat genom 
nedkylning. 
Eftersom det skuggar själva byggnaden vilket gör att 
luftkonditionering inte behövs i så hög utsträckning.  
Det fungerar som isolering åt byggnader som förlorar mindre 
värme. Andra funktioner som tas upp kring gröna tak är att: 

                                                           
15 Grahn, 1991, s. 63-64, 80, 90. 
16 Gehl, 2006, s.119-120. 
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flora och fauna kan etableras och utvecklas på nya platser, 
dagvatten samlas upp lokalt, behaglig och trivsam grön miljö och 
att det fungerar som bullerreducerare.17 

3.2.1 Dagvattenuppsamling  
Fredrik Wallin lyfter i sin doktorsavhandling fram ett problem 
som många städer i Sverige har. Det är det faktum att dagvattnet 
hamnar tillsammans med avloppsvattnet och förs till 
reningsverken där det periodvis kan bli för mycket vatten att ta 
hand om att rena. Dagvatten som är detsamma som 
nederbörden som faller ner över jordens yta, dvs. i form av både 
regn och snö. Dagvattnet är jämfört med avloppsvattnet ofta 
betydligt mycket renare men innehåller växtnäringsämnen som 
borde få komma tillbaka till naturen där de hör hemma. Att 
separera dagvattensystemet från avloppssystemet tjänar staden 
mycket på. Både ekonomiskt och ekologiskt. Dagvattnet kan man 
istället ta hand om på andra sätt.  
LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten är en metod som 
lanserades på 1970-talet och betyder att man tar hand om 
dagvattnet så nära nedfallsplatsen som möjligt. Antingen genom 
att samla upp och leda iväg till kulvertar och underjordiska 
brunnar eller för infiltrering i t.ex. våtmarker. Nästföljande 
decennium lanserades ED, Ekologisk dagvattenhantering. Wallin 
menar att man med ED vill understryka vattnets interaktion med 
olika processer som har med växter, mikroskopiskt små 

                                                           
17 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Mangfunktionella_
ytor.pdf s. 31, 2011-04-20. 

organismer och markförhållanden att göra. ED används oftare 
nuförtiden men innebär ingen egentlig teknisk skillnad jämfört 
med LOD. Om man jämför hur stor andel infiltrerbar mark som 
behövs till andelen hårdgjord yta kan den senare vara 2-3 
gånger större.  Vid det förhållandet kan den infiltrerbara ytan 
bestå av gräsmatta och ändå klara att ta emot mängden 
dagvatten.18 

3.2.1.1 Evapotranspiration 
Vattnet avdunstar från vattendrag, markområden och vegetation 
till följd av varmt väder. 
Växterna kan genom öppningar i bladen s.k. klyvöppningar, 
justera den mängd vatten de inte behöver som då kan avgå i 
gasform.  
Växterna tar upp mycket mer vatten än vad de behöver. Alltså är 
en yta som är täckt med vegetation långt bättre om förmågan att 
utöva evapotranspiration jämförs med en hårdgjord yta. 

3.2.1.2 Interception 
Interception är den del av vattnet som aldrig kommer ner till 
marken utan landar på vegetationens blad och grenar. 
Evapotranspiration och interception kan stå för ett 
tillbakaförande av så mycket som 2/3 av all nederbörd upp till 
atmosfären igen.19 
 

                                                           
18 Wallin, 2002, s. 72-73. 
19 Wallin, 2002, s. 72-75. 



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

13 

3.2.1.3 Infiltration  
Infiltration sker olika mycket beroende på material. Samma 
markområde kan ha varierad infiltrationskapacitet beroende på 
t.ex. förändringar i växternas rotsystem, kompaktering och 
förändrade lutningar. 

3.2.1.4 Perkolation 
Under exempelvis vägar kan ett material med grova korn läggas 
för att fläckvis öka infiltrationsförmågan. Dessa områden brukar 
kallas perkolationsmagasin. Vattnet från magasinen förs 
långsamt vidare till omgivande markområden. Dessa magasin 
kan därför liknas vid underjordiska uppsamlingsdammar med 
långsam avrinning.  

3.2.1.5  Dagvattendammar 
Dagvattendammen fungerar som ett slags fördröjningsmagasin. 
De fungerar bra när det gäller att samla upp och bryta ned 
skadliga ämnen. Eftersom markytan inom en stad ofta anses 
vara värdefull så har ett mått tagits fram på hur stor en 
dagvattendamm måste vara i förhållande till den hårdgjorda 
ytan den skall ta emot vatten ifrån. Wallin tar upp att det krävs 
en dagvattendamm som motsvarar 2,5% av storleken på den 
hårdgjorda ytan för att reningen skall fungera tillfredställande. 
Formen av dammen har också betydelse. En långsmal damm är 
mer fördelaktig än en rund. Eftersom marken som 
dagvattendammen tar i anspråk som sagt ofta är attraktiv för 
både bostadsbebyggelse kan det behövas andra funktioner än att 
bara samla upp dagvatten för att den skall anses nödvändig. 

Wallin tar upp förslag som att kombinera dagvattendammen 
med ett projekt i biologisk mångfald eller rekreation.20 

3.2.2 Ekologiska-, kulturella- och sociala funktioner 
 Grönstrukturens funktioner kan delas in i Ekologiska-, 
kulturella- och sociala funktioner. 

3.2.2.1 Ekologiska funktioner 
Enligt Bucht och Persson är det en stor del av tätorternas 
miljöproblem som uppkommer som en följd av den tekniska 
infrastrukturen. Vatten-, energi- och transportförsörjningen 
orsakar avfall, föroreningar i luft och vatten samt buller. För att 
komma till rätta med dessa problem kring den tekniska 
försörjningen i staden kan grönstrukturen användas på olika 
sätt. Det handlar om avfall från biologiska processer som kan bli 
kompostmaterial, i viss mån ta hand om avlopp men framförallt 
olika metoder för dagvattenhantering som tidigare tagits upp. 
En annan funktion som tillhör den ekologiska grönstrukturen är 
den biologiska mångfalden som i sin tur kan delas upp i tre 
undergrupper:  

� Genetisk variation inom arter 

� Mångfald av arter 

� Mångflad av biotoper och ekosystem 
 

Den ekologiska mångfalden gynnas av de zoner som bildas vid 
gränserna vid olika ekosystem som ligger bredvid varandra. 

                                                           
20 Wallin, 2002, s. 72-75. 
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Trädgårdar och parker är därför bra om en hög biologisk 
mångfald eftersträvas eftersom det finns många gränszoner 
mellan ekosystem i sådana typer av grönstruktur.21  

3.2.2.2 Kulturella funktioner 
På samma sätt som skogsbrukslandskapet och 
odlingslandskapet har kulturvärden så har trädgårdar, parker, 
planteringar och kyrkogårdar också kulturella värden. 
Grönstrukturen kan berätta om hur städer var uppbyggda och 
såg ut historiskt sett. När man studerar t.ex. gamla parker kan 
det göras i fyra dimensioner. Förutom de tre rumsliga 
dimensionerna (höjd, bredd, djup) blir det extra intressant att 
lägga till dimensionen tid när parker, stora träd och trädgårdar 
studeras.  Därför menar Bucht och Persson att det är viktigt att 
tänka på att åtgärder i kulturhistoriskt intressanta byggnader 
kostar mycket pengar men går tekniskt sätt att återställa. Med 
parker och trädgårdar är det tvärt om. Ingreppen är lätta att 
göra men de är svåra att återställa eftersom det tar lång tid för 
t.ex. träd att växa och bli de arkitektoniska karaktärer som de 
kan bli. Det kan krävas decennium kanske sekel för att återställa 
parker och trädgårdar.22   

                                                           
21 Bucht och Persson, 1994, s. 25. 
22 Bucht och Persson, 1994, s. 37-39. 

 

3.2.2.3 Sociala funktioner 
Till de sociala värdena hör exempelvis lek, bollsporter, 
mötesplatser, plocka bär och svamp, undervisningsmiljöer för 
exkursioner och utflykter, skidor, skridskoåkning, promenader 
mm. De sociala värdena glöms ofta bort i planeringen då det ofta 
kan vara t.ex. sällsynta arter i ett naturområde som kan vara den 
faktor som påverkar mest vid planering. En skog utan sällsynta 
arter kan ha minst lika många värdefulla kvaliteter som 
promenadmiljö, lekmiljö, undervisningsmiljö mm.23 

Vidare menar Bucht och Persson att det inte behövs särskilt 
mycket mark för att åstadkomma olika biotoper för t.ex. 
undervisning. I Haag i Holland har parker använts till 
stadsbondgårdar med olika husdjur och odlingar. Där är syftet 
att lära barn i staden hur människan kan dra nytta av naturen på 
olika sätt. I Skövde har en stadsbondgård anlagts där syftet är att 
åstadkomma sociala och pedagogiska värden. Men det behöver 
inte anläggas stadsbondgårdar för att uppnå dessa kvaliteter. 
Små biotoper går att ordna även i stadsmiljö där det inte finns så 
gott om plats. En närskog behöver mark från 1 ha och uppåt. En 
våtmarksbiotop eller en blomsteräng kan anläggas på en yta som 
är ca 10-20m² stor.24 

                                                           
23 Boverket, 2007, Bostadsnära natur- inspiration och vägledning, s. 28; Bucht och 
Persson 1994, s. 41-43. 
24 Bucht och Persson 1994, s. 42-43 
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3.3 Patrik Grahns åtta parkkaraktärer  
Grahn har varit med och utformat åtta stycken olika 
parkkaraktärer som baserar sig på aktiviteter som kunnat 
urskiljas vid olika studier av vad människor ägnar sig åt i parker. 
Grahn menar att det är passiv rekreation som människor 
eftersträvar i första hand. På andra plats nämner han deltagande 
i olika aktiviteter men på en känslomässig nivå: att sitta på en 
bänk och se någon studsa en boll, leka med en hund, gå, hoppa 
hopprep, handla mm. Grahn nämner att det inte behöver betyda 
så mycket vad personen i fråga gör, det kan vara betydelsefullt 
att bara se människor. På tredje plats tas aktivt deltagande upp 
och sist kreativt deltagande. I båda dessa kategorier handlar det 
om att något utförs men i det kreativa deltagandet utvecklar 
man aktivt handlingen till något annat. 
Den största delen parkbesökare ägnar sig åt passiv rekreation 
vilket innebär att koppla av i en tyst lugn miljö och ägna sig åt 
rofyllda promenader, prata, sitta på bänkar eller sova.25  
Eftersom de flesta vill ägna sig åt passiv rekreation menar Grahn 
att det bör finnas möjlighet till det nära hemmet. Han föreslår en 
modell för hur grannskapspark, stadsdelspark samt centralpark 
kan utformas utifrån: 

� Passiv rekreation 

� Emotionellt deltagande 

� Aktivt deltagande 

� Kreativt deltagande 

                                                           
25 Grahn, 1991, s.64, 125. 

 Därför menar Grahn att möjligheten till passiv rekreation bör 
finnas i grannskapsparken stadsdelsparken och centralparken. 
Möjligheten till emotionellt deltagande behöver inte finnas i 
grannskapsparken men i stadsdelsparken och centralparken. 
Aktivt- och kreativt deltagande bör finnas i centralparken.26 

 
3.3.1 Parkkaraktärer och aktivitetstyper 

Grahn och Sorte genomförde undersökningar 1985 som 
handlade om vad folk ägnade sig åt för aktiviteter i parker. Alla 
olika aktiviteter och funktioner som man kan ägna sig åt i en 
park eller på en grönyta satte de sedan samman till ett antal 
aktivitetstyper (se bilaga 1) Flera av dessa har i sin tur kunnat 
urskiljas i många andra studier27, i Sverige.  
Dessa aktivitetstyper satte de sedan samman till 8 stycken olika 
parkkaraktärer. 
Forskningsrapporten Grönstrukturens betydelse för 
användningen skrev Ann-Margreth Berggren-Bärring och Patrik 
Grahn år 1995.  I den rapporten redogör de på liknande sätt för 
hur vi människor använder stadens grönområden, vilka 
funktioner och kvaliteter människor uppskattar.28 Efter både 
enkätundersökningar och intervjuer analyserades svaren och 

                                                           
26 Grahn, 1991, s.88-89, 165. 
27 Grahn, 1991, s.164, studierna Grahn nämner är: Frankenberg 1980, Norling & 
Jägnert 1986, Kelly 1983, Tinsley & Johnson 1984, Allen & Buchanan 1982.  

 
28 Berggren-Bärring, A.-M. & Grahn, P. 1995, Grönstrukturens betydelse för 
användningen, s. 14. 
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resultatet kunde sammanfattas i de åtta parkkaraktärerna (se 
figur följande sida).29 
 

                                                           
29 Grahn, P. 2005, Om trädgårdsterapi och terapeutiska trädgårdar. i (red.) 
Johansson & Küller, 
s. 245-260. (Jmf. Med tidigare benämningar: Grahn, 1991, s.165.) 
 



Parkkaraktärer                                      Aktivitetstyper 

 
Artrik       studieaktiviteter, samlaraktivitet, 

utflykt och trädgårdsstudier,  
 

Rofylld      studieaktiviteter,    rörelselekar, 
utflykt och samlaraktiviteter

   
Rymd      utflykt, studieaktivitet, rörelselekar 

och motion 
 
Samvaro nöjesaktiviteter och 

socialisationsaktiviteter 
 
Allmänning        idrottsaktiviteter, rörelselekar 

och nöjesaktiviteter 
 

Viste         redskapslekar, rörelselekar, 
idrottsaktiviteter och nöjesaktiviteter 

 
Kultur/Historia        trädgårdsstudier, nöjesaktiviteter, 

kulturaktiviteter och 
socialisationsaktiviteter 

 
Vild        studieaktiviteter, utflykt, 

samlaraktiviteter och rörelselekar 
 
    
  



21 
 

Grahn menar att de resultat han varit med att komma fram till 
visar att de åtta parkkaraktärerna främjar vissa bestämda 
aktiviteter samtidigt som de inspirerar, varje park på sitt sätt.30  

3.4 Hot och svårigheter med stadens grönska 
Boverket tar i sin skrift Stadens parker och natur upp tre stycken 
hot mot grönstrukturen i städerna: Ekonomi, förtätningar och 
kunskap.  

3.4.1 Ekonomi 
Det första är ekonomin hos kommunerna. När kommuner får det 
svårt ekonomiskt och måste prioritera bort saker att satsa på är 
det inte ovanligt att det är just grönstruktur som prioriteras 
bort.  
I min intervju med stadsträdgårdsmästaren Helena Bjarnegård31 
i Göteborg lyfter hon fram problemet med ansträngd ekonomi 
och som leder till att områden inte sköts på önskvärt och 
lämpligt sätt. Det handlar ofta om parker och grönområden som 
medvetet planerats in bredvid samtida bebyggelse. Sköts de inte 
om tappas både helhet och karaktär menar Tallhage Lönn.32  
 

                                                           
30 Grahn, 1991, s.6, 89. 
31 Bjarnegård, Helena, Göteborgs stadsträdgårdsmästare, intervju, 2011-04-19. För 
intervjun i sin helhet se bilaga 2. 
32 Tallhage Lönn, 1994, s. 10. 

3.4.2 Förtätningar 
I vår tid pratar vi ofta om förtätningar. Förtätningar kan i många 
avseenden anses som en bra lösning utifrån sociala, kulturella 
och miljörelaterade aspekter. Vidare menar Tallhage Lönn, att 
problemet är att det också finns bra skäl till att inte förtäta 
alltför mycket. Grönområden likställs inte sällan med framtida 
exploateringsområden och blir naggade i kanten till en mer 
uppluckrad struktur. Att strukturen går mer åt att bestå av 
mindre element med längre avstånd mellan påverkar inte bara 
oss människor negativt. Djur och växtliv får svårare att överleva 
och sprida sig. Andra områden som berörs är hanteringen av 
dagvatten samt lokala miljöaspekter som berör luft och klimat. 
Boverket vill peka på att det måste föras en diskussion om vad 
staden egentligen ”tål” när man talar om exploatering som 
bebyggelse av bostäder eller trafik på grönområden.33  
 

3.4.3 Kunskap  
Planerare, förvaltare och personal som ansvarar för olika typer 
av skötsel behöver öka sin kunskap om vi strävar mot att de 
gröna områdena i staden skall få ökad betydelse. Metoder som 
rör planering av gröna områden bör tas fram och användas. Så 
som analys-, uppföljnings- samt utvärderingsmetoder av de 
värden som finns hos de gröna områdena. Vidare menar 
Tallhage Lönn att kunskapen om parker, trädgårdar och andra 
gröna områden som har värden med kulturhistorisk anknytning 

                                                           
33 Tallhage Lönn, 1994, s. 10-11. 
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samt hur viktigt det är med kunskap kring trädgårdar som har 
tidstypisk karaktär med ett gammalt växtmaterial som behöver 
bevaras. Kunskap om hur grönstrukturen kan lösa frågor som 
rör dagvattenhantering, buller och klimat i stadsmiljö är även 
det eftertraktat och nödvändigt.34  
 

3.4.4 Andra svårigheter och problem 
Grahn menar att framtidens parker måste få fler funktioner och 
lyfter fram Le parc de floral i Paris som ett gott exempel. Men 
bara för att en park har många funktioner får den inte bli så fylld 
av funktioner att den riskerar att uppfattas som överbelamrad. 
Därför är det viktigt men svårt att lämna ytor i parken 
oaktiverade utan förbestämd funktion.35  
 
Wallin tar i sin doktorsavhandling upp problem och möjligheter 
som synliggörs genom att titta empiriskt på hur grönstruktur 
hanteras i den svenska stadsplaneringen. Ett problem som han 
lyfter fram uppstår när man studerar grönstruktur genom 
fallstudier. Den grönstruktur som syns på kartorna och som 
synliggörs är bara hälften av alla de områden som borde vara 
med. Alltså den formella grönstrukturen, den på kartorna visar 
inte all den faktiska grönstrukturen som finns. Wallin menar att 
det är vanligt att man missar betydelsefulla platser. Det kan t.ex. 
handla om faktisk grönstruktur i form av: privata trädgårdar, 

                                                           
34 Tallhage Lönn, 1994, s. 11-12. 
35 Grahn, 1991, s. 400, 64. 

gröna områden vid vattendrag, gröna områden vid 
trafikanläggningar.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
36 Wallin, 2002, s. 52-53. 
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3.5 Grönstruktur i Göteborg  
Staden Göteborg anlades på obruten mark. Tre viktiga faktorer 
var att det fanns jordbruksmark av bra kvalitet, fiskevatten samt 
vattendrag som kunde tjäna till vattenkraft. Tekniskt och 
estetiskt stod Holland som förebild när Göteborg planerades i 
det västsvenska kustlandskapet. Bergen runt omkring fungerade 
som försvar med skottfält som var fria. 
Än idag finns det spår av Göteborg som befäst stad: Stora 
hamnkanalen, rutnätsplanen, Vallgraven, skansen Kronan och 
skansen Lejonet. Eftersom Hollands stadsbyggnadskonst med 
vatten som viktigaste element stod som förebild passade läget 
ypperligt med den sanka marken vid älven.37 I Holland framhöll 
man trädrader och alléer som en tillhörande del i arkitekturen i 
staden. Bengtsson menar att man i vår ti alldeles för ofta sätter 
till dem i efterhand som ett eget element och i något slags hopp 
om att kompensera för brister i arkitekturen som redan finns på 
platsen. Holland gjorde starkt intryck på Göteborg som sedan 
blev flitiga med att plantera träd.38  
 

3.5.1 Botaniska trädgården 
Göteborgs skolförening hade ett behov av att kunna undervisa i 
botanik ute med fältstudier. Pengar söktes ur Charles Felix 
Lindbergs donationsfond samtidigt som Sigurd Hansson la fram 
                                                           
37 Ohlsson, Sven-Olof, (red.), 2003, Göteborg- att bygga staden, s. 34, 36-37. 
38 

Bengtsson, Arvid, 1988, Stadsparker är till för folk, s. 23. 

 

en motion om en botanisk trädgård lades fram 1912 i 
stadsfullmäktige. Det togs senare beslut om att anlägga en 
botanisk trädgård. Pengar från Charles Felix Lindbergs 
donationsfond beviljades. Tre år senare hade ett område 
föreslagits av professorn Rutger Sernander som var den förste 
professorn inom växtbiologi i Sverige. Sernander föreslår senare 
sin lärling, docenten Carl Skottsberg som vetenskaplig ledare för 
den botaniska trädgården. Skottsberg färdigställer 1915 en plan 
över trädgården som innehåller bostadsbyggnader åt prefekt, 
trädgårdsdirektör och vaktmästare. Den redovisar också en 
växtgeografisk avdelning, demonstrationsfält för biologiska 
fenomen, dammar, en svensk herrgårdsträdgård, en svensk 
bondträdgård, förökningshus, naturpark och diverse växthus. 
Eriksson menar att Skottsbergs plan från 1915 överensstämmer 
till väldigt stor del med hur parken ser ut idag.39 En solig dag i 
juli år 1923 invigdes Göteborgs Botaniska trädgård. Människor 
från hela landet och även från utlandet samlades för att delta 
under invigningsdagen. Professor Elving från Botaniska 
trädgården i Helsingfors höll tal och sa: ”Ingen får någonsin vara 
med om en ny invigning av en Botanisk trädgård i Norden”40. 
 
Parken anlades intill ett stort och orört område med typisk natur 
för västkusten. Denna naturpark kringgärdar den botaniska 
trädgården och får inte störas av mänsklig hand. Träd, grenar 

                                                           
39 Eriksson, Folke, 1991, Göteborgs botaniska trädgård, s. 9-11. 
 
40 Eriksson, 1991, s.29.  
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och löv som faller får ligga. Vitsippsdalen är ett känt område i 
naturparken som på våren lyser av vitsippor. 
Klippträdgården 
I ett gammalt stenbrott anlades klippträdgården som stod färdig 
1929. Marken delades upp efter världsdelar med olika växter 
representerade41  
 

3.5.2 Trädgårdsföreningen 
1842 bildades Göteborgs trädgårdsförening. I styrelsen i 
föreningen satt en blandning av kända göteborgare, däribland en 
överläkare vid namn Westring. Han tillsammans med 
initiativtagaren Henric von Norrman var de drivande 
personerna. En plan ritades upp över området. I förslaget som 
godkändes hade man inspirerats tydligt av den engelska 
parktraditionen. Ett rosarie med över 500 sorters rosor anlades 
tillsammans med grottor och små bersåer. Människor i staden 
kunde fly in i trädgården som tjänade som en slags grön 
tillflyktsort. Eftersom staden under den tiden var både 
ohälsosamt förorenad och överbefolkad. 
Inträde och en omfattande fröförsäljning var inkomstkällorna till 
Trädgårdsföreningen.42  
 

                                                           
41 Eriksson, 1991, s. 17; Eriksson, Folke, Författare, Intervju, 2011-04-19. (Se bilaga 2) 
42 Berglund, Karin, & Kvant, Christel, 2008, Göteborgs trädgårdsförening 28 juni- 28 
september 2008, Göteborgs trädgårdsförening, s.16-18, 25.  

3.5.3 Slottsskogen 
Vid Älvsborgsbrons fäste låg Älvsborgsslott. Slottsfolket där 
använde Slottsskogen som betesmark och till olika typer av 
fruktodlingar. Även hjortjakt bedrevs i Slottsskogen. På 1700- 
talet utvecklades parken till att bli en plats för frilufts vistelse. 
1864 blev Slottsskogen stadspark på landshövdingen Albert 
Ehrenswärds initiativ. August Kobb blev den som bestämde 
parkens utformning. Det som fick stå förebild var den engelska 
parkstilen samt Skansen i Stockholm.43 
 
 
  

                                                           
43 Park- naturförvaltningens hemsida, 
http://www5.goteborg.se/prod/parkochnatur/dalis2.nsf/vyPublicerade/9257AEDAF
6BEB00CC125754B0043DABD?OpenDocument, 2011-04-15. 
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3.6 Göteborgs översiktsplan och parkprogram 

3.6.1 Gullbergsvass  
Gullbergsvass med Hultmans holme nämns i översiktsplanen 
som ett av de tre största förnyelseområdena i Göteborg som det 
är viktigt att satsa på. Här menar man att värdefulla och 
karaktäristiska egenskaper i staden skall utvecklas när t.ex. nya 
bostäder byggs. Egenskaper som är karaktäristiska och kan 
förstärkas kan vara kontakt med vattnet, bad- och båtliv, parker 
mm.44  

3.6.2 Göteborgs parkprogram  
I intervjun (se Bilaga 2) med stadsträdgårdsmästare Helena 
Bjarnegård tar hon upp Göteborgs parkprogram som ett 
användbart verktyg när det gäller att planera in gröna ytor i 
staden som utgår ifrån de fem olika förhållningssätten: Karaktär, 
Inom räckhåll, Omhändertaget, Ställa till förfogande och 
Variation. Bjarnegård berättar under intervjun om varje 
förhållningssätt och menar att Karaktär betyder att man skall 
utgå ifrån platsens förutsättningar. Eftersom Göteborgs landskap 
är varierande gäller det att värna om olika karaktäristiska 
särdrag på olika platser. Inom räckhåll betyder att saker och ting 
skall finnas tillgängligt och nära för alla. Karaktären tar 
utgångspunkt i sociotopsnurran som utformats speciellt efter 
Göteborg (se figur 1). Helena nämner att arbetet med den nya 

                                                           
44 Göteborgs översiktsplan http://www.goteborg.se/wps/portal/oversiktsplan, del 1 
sid. 52. 

grönplanen som pågår just nu innebär att sociotopsnurran 
kommer att få en till ring innanför den med 15 minuter. Den 
innersta ringen vi lägger till handlar om att det ska vara max 300 
meter eller 5 minuter till närmaste bostadsnära park. Bjarnegård 
nämner Patrik Grahn, Boverket, Malmö och Stockholm som 
använder och beskriver liknande metoder och avstånd. Vidare 
tar hon också upp att Statistiska centralbyrån (SCB) använt 300 
meter som gräns när de undersökt hur mycket grönyta som 
finns runt människors bostäder.45  

Omhändertaget handlar om skötsel och saker som inte direkt 
relateras till planering. Men Bjarnegård menar här att det är 
viktigt att lyfta fram att planeringen måste underlätta skötseln 
av gröna områden och parker. 

Ställa till förfogande handlar om att alla Göteborgare skall ha 
något att säga till om vad det gäller marken och det som planeras 
i staden. Enligt parkprogrammet har varje Göteborgare 40m² 
park, 130 m² natur och 60 m² vatten att råda över. Bjarnegård 
berättar att när det ringer människor till Park- och 
naturförvaltningen som undrar om man t.ex. får odla i parkerna 
skall de som ringer få ett positivt bemötande eftersom det är 
viktigt att ta reda på vad det finns för viljor hos invånarna i 
staden angående parker och natur. 

 

                                                           
45 Bjarnegård, Helena, Göteborgs stadsträdgårdsmästare, intervju, 2011-04-19. (Se 
Bilaga 2) 
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Figur 1 De tre axlarna Sociotopvärden, tid och kommunikationsmedel 
utgör en Sociotopsnurra som kan användas vid planering av 
grönstruktur. (Sociotopsnurran från Göteborgs parkprogram s. 11) 

Vidare menar Bjarnegård att förhållningssättet variation handlar 
om alla dessa viljor och att verkligen se till att det finns något för 
alla i samhället. Lika viktigt som att ha parker som är ljusa, 
mörka, kala och lummiga är det att ha parker som alltid ser 

likadana ut. Under variation tas också biologiska mångfalden 
upp som gynnas av varierande miljöer.46 

 
  

                                                           
46 Bjarnegård, Helena, Göteborgs stadsträdgårdsmästare, intervju, 2011-04-19; 
Johansson, Lars, Mäkitaavola, Johanna, Sonntag, Liv, Elofsson, Peter, 2007, Ge rum för 
landskapet- strategier för landskapet i Göteborg, Parkprogram, s. 7, 11, 15, 19, 23.  
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4. Planområdet Hultmans holme 
Nordöst om Lilla bommen (se figur 2) ligger Hultmans holme 
som är en strategiskt placerad stadsdel med tanke på järnvägen 
och älvförbindelser. Det är centralt beläget med älvkontakt som i 
Göteborgs Översiktsplan pekas ut som ett möjligt område för 
framtida bostadsplanering. Idag består området som är 0,25 km² 
stort av verksamheter och kontor samt parkeringshus och större 
parkeringsytor (se figur 2-5).Området saknar i stort sett helt 
grönska.47 
 

4.1 Historiskt-bebyggelse 
Namnet Hultmans holme kom av att en bonde vid namn Hultman 
arrenderade området. Stadsdelen utgör hela området som ligger 
norr om Bergslagsbanan och som avgränsas av Lilla bommen 
samt Gullbergsån.  
Hultman lät uppföra ekonomibyggnader och några enstaka hus 
på holmen. Den riktiga stadsplanen antogs dock 1864.  
J.H. Karlsson som skrivit boken Gullbergsvass- Hultmans holme, 
menar vidare att läget var ypperligt för att bedriva den typen av 
verksamhet. Nära till staden, älven utanför knuten och senare 
också även nära till järnvägen. När Bergslagsbanan senare kom 
till gjordes en ny stadsplan år 1881. En del av området lämpade 
sig för industrier medan en del blev bostadshus i tre våningar av 
typen landshövdingehus. Karlsson nämner landshövdingehusen 
                                                           
47 Göteborgs översiktsplan http://www.goteborg.se/wps/portal/oversiktsplan, del 1 
sid. 52. 2011-04-15. 

där som slätstrukna. Men inuti beskriver han dem som 
funktionella, ljusa och luftiga. I jämförelse med äldre bebyggelse 
var det attraktivt att bo på Hultmans Holme.  
Kvarter som t.ex. Torsgatan- Trollhättegatan, (se figur 6)gömde 
sammanhängande vackra trädgårdar mellan husen. Varje vice 
värd skötte om sin gård och det låg en stolthet i att ha en fin 
bostadsgård för både värden och de boende. Hade man inte ett 
fönster utåt gården kunde man istället gå ut och njuta på 
gräsmattan av träd, buskar och prunkande rabatter. 
På Gullbergskajen utmed Hultmans holme hanterades mycket 
gods och Karlsson menar att kajen var en föregångare till 
Sannegårdshamnen som är en hamn med stor godshantering.48  
 

  

                                                           
48 Karlsson J.H. 1951, Gullbergsvass- Hultmans holme, s. 51, 82-85, 88, 97, 115. 
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Figur 2: Platser och riktningar för tagna fotografier på Hultmans holme. Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin 
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Figur 3: Hultmans holme Fotografier 1-6 Foto: Karin Hallman 
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 Figur 4: Fotografi 7 Foto: Bergslagsbild AB  
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49  

                                                           
49  

 
Figur 5: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman  



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

32 

4.2 Angränsande stadsdelar  

4.2.1 Gullbergsvass och Stampen 
Gullbergs ängar hette det område som gick utmed 
Gullbergsvassen och som då även inkluderade en stor del av den 
mark som Göteborg anlades på. Gullbergsängar har från 1300-
talet och framåt ägts av kronan och man har här tagit höskördar. 
Ängarna tillhörde sedan Askims och Sävedalens härader men 
överlämnades till Göteborg när staden anlades 1621. I början av 
1640- talet befarade man anfall från danskarna och regeringen 
beslutade om att bygga befästningar på Gullberget, Skansen 
kronan.  
I början av 1800-talet gick Göta älv ända upp till Gullberget där 
Skansen kronan reser sig. Gullbergsvassen var en vik av Göta älv. 
Gullbergsvass bestod då av 275 tunnland och 200 av dessa låg 
under vatten. Karlsson menar att det säkert var farbart vatten 
här men att det mest bestod av grunda vassområden. Det var två 
anledningar som låg till grund för den utvecklingen. Dels 
landhöjningen men också det faktum att slam från älven gjort att 
det blivit vassmarker. Dessa marker var kända, även utomlands 
för sitt rika fågelliv. Det anordnades jakter av sjöfågel och vadare 
här.50  
Stadsdelar i närheten av Gullbergsvass och Hultmans Holme som 
framförallt Stampen var vida ökänt för sina dåliga sanitära 
förhållanden. Genom Stampen från Fattighusån flöt Drankån 
som mynnade ut i Gullbergsvass. Drankån före med sig en stor 

                                                           
50 Karlsson,1951, s. 22-23. 

mängd föroreningar från garverier, stallar, bryggerier mm. Detta 
vatten samlades till sist i Gullbersvass där det blev stillastående. 
Dimmor och dunstande vatten från vassområdena drog in över 
stadsdelen Stampen. Detta orsakade bl.a. epidemiska frossor hos 
de boende och dödligheten var hög i stadsdelen. 1841 kom ett 
förslag med bifogad ritning från ”Kongl. Direktionen för 
Göteborgs Hamn och Elfarbeten” om att inpåla och fylla ut 
Gullbergsvassen. Gullbergsvass vallades in med en drygt 200 m 
bred mudderbank. 1859 började man pumpa bort vattnet från 
området. Dåvarande intendenten vid Göteborgs naturhistoriska 
museum A.V. Malm ägnade mycket tid åt att inspektera 
torrläggning och de zoologiska processer som skedde där. Det 
började med att fiskar drog sig till de djupare områdena. Efter 
tre veckor av pumpande var hela området torrlagt och otaliga 
fiskar som: mört, gädda, abborre, id, låg döda överallt. När 
vassbotten var helt torrlagd började marken brukas och odlas. 
De 40 efterföljande åren brukades jorden som var bördig och 
därför fick man goda skördar på hela området. Vid den här tiden 
kom järnvägen att bli allt mer intressant. När införandet av 
järnvägen fördes på tal i Göteborg så fanns det ingen annan 
lämpligare entré in mot staden än över Gullbergsvass och detta 
nya torrlagda och plana område.51  

                                                           
51 Karlsson,1951, s. 25-30. 
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Figur 6: Kartbild:© Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman  
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4.3 Personliga minnen från en Holmenpojk 
Hultmans Holme och Gullbergsvass har betytt mycket för de som 
bott där och att det finns människor som minns och kan berätta. 
En av de personer som bott där är Olof K. Olofsson som föddes 
23 okt 1889 på Trollhättegatan 11, på Hultmans holme. Han 
berättar i sin bok Minns du gamla Hultmans Holme- erinringar 
och barndomsminnen från en svunnen tid om området. På 1880- 
talet var Hultmans Holme relativt modern stadsdel 

Vidare skriver Olofsson att det fanns mycket att göra och hitta på 
under hans barndomstid. Älven, ängarna, gamla vassdammar, 
båtar staplar med plankor och annat kunde tjäna som 
fantasifulla lekplatser. Under hans barndom fanns där även ett 
badhus, Holmens badhus som var beläget mitt för Kilsgatan och 
var en särskild attraktion för ungdomar som gärna uppehöll sig 
där.  

Han beskriver också hur antalet rykande ångbåtar ökade med 
tiden och Västgötabanan kom till vilket gjorde att Gullbergs 
Strandgata inte kunde tjäna som lekplats längre. Vid 
Thorsgateängen låg Thorsgatan och där fanns vintertid en fin 
skridskobana. Ungdomarna på gatan bar vatten i 
mjölkdamejeanner från en källa vid Strandgatan. Denna 
skridskobana fick läggas ned när Tobaksmonopolet byggde upp 
sina byggnader. Gasverket intill expanderade också genom att 
anlägga gasklockan försvann ängsmark.  

Hultmans Holme låg bra till med avseende på arbete eftersom 
arbetsplatserna låg tätt intill bostadskvarteren. Järnvägen, 
renhållningsverket, gasverket är bara några av alla 
verksamheter som låg i närheten och som till sist trängde sig 
närmare bostadsbebyggelsen.  

Olofsson tar upp en man vid namn Granden. Han jobbade på 
Järnvägen och var engagerad i en koloniträdgård som var till för 
alla anställda vid järnvägen. Olofsson menar att trädgården med 
de små kolonierna som var beläget vid de s.k. Järnvägshusen 
hörde till de första av sitt slag i området. Olofsson berättar att 
koloniträdgårdarna var intressanta även för barnen på Hultmans 
holme. Om de gjorde ett besök där var det inte ovanligt att de 
fick smaka på både morötter och gräslök. Att på kvällen besöka 
kolonierna och beskåda de ovanliga blommorna var vanligt även 
bland äldre berättar Olofsson.52  

 

 

 

 
 
 

                                                           
52 Olofsson, Olof, 1958, Minns du gamla Hultmans holme- erinringar och 
barndomsminnen från en svunnen tid, s.7-9, 46-47, 62-74. 
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”En liten bild av de mera vanliga företeelserna från älvens 
stränder vi Holmen en stilla sommarkväll, när solen försvunnit 
bortöver Hisingslandet. Älven ligger spegelblank, knappast en 
vindkåre är märkbar på vattenytan, en och annan fisk sticker upp 
till ytan för att roffa åt sig en mygga och lämnar en liten 
cirkelformig våg efter sig på vattnet. Det ligger en viss stillhet i 
luften, allt arbete utefter älven är avstannat för dagen, med 
undantag för hamnbanans folk. -En sådan kväll söker man sig 
utomhus såväl ung som gammal bland Holmes befolkning. Det 
visar sig på olika sätt. Gummorna har lämnat husbestyren, och 
komma med en schal svept över axlarna. Några har sin man i 
sällskap med kvällstidningen i rockfickan. Den skall studeras när 
de vid älven funnit någon lämplig plankstapel att slå sig ned på 
och njuta av den stilla sommarkvällen. En del andra söka sig till 
båtarna vid kajen och inlåta sig i samtal med någon av 
besättningen. Ut på en av pråmarna satt någon med sitt metspö 
och väntade tåligt på napp, samtidigt som de tillvaratog 
sommarkvällens panorama över älven. ”53. 

 

 

 

 
                                                           
53 Ett målande citat: Olofsson, Olof, 1958, s. 27. 

 

 

 

4.3.1 Plantävlingen 1861 
När ny mark vunnits i Gullbergsvassområdet bestämdes det 
1861 att en ny stadsplan skulle göras. En internationell tävling 
utlystes och 23 bidrag lämnades in. Det var många som såg 
Gullbergsvass som ett framtidsområde. Staffan Sedenmalm tar 
särskilt upp ett av förslagen(se figur 7-10) som kom in och 
menar att det förslaget är det som tydligast behandlar 
grönstrukturen eftersom trädgårdar och grönytor är 
inplanerade.54  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Sedenmalm, Staffan, Anikvarie Länsstyrelsen Västra Götaland telefonkontakt, 2011-

04-15. 
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Figur 7: Regionarkivet Göteborg Serie: GVI Nummer 39 År: 1861 Ritteknik: Akvarell, tusch Material: Papper på väv Innehåll: ”Karta öfver Götheborg och 
dess omgifningar med afseende på Plan uppgörande för stadens utvidgning” Upphovsman: Motto ”Göteborg vår fädernesstad Upprättad: 
1861Arkivbildare: Byggnadsnämnden Stadsmätningsavdelningen 
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Figur 8 Längst upp i bild syns Hultmans holme. 

 

Figur 9 Tänkta funktioner för Hultmans holme. 

  

 
Figur 10 Tänkta funktioner för Hultmans holme. 
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5. Metoder för att planera in 
grönstruktur  
 
Metoder som använts på ställen med liknande läge och 
förutsättningar som Hultmans holme är de som använts under 
uppbyggnaden av Västra hamnen och Bo01 i Malmö. 

5.1 Grönytefaktor 
Malmö gjorde ett kvalitetsprogram till Västra hamnen när detta 
skulle anläggas. I det kvalitetsprogrammet sattes minimikrav 
och kriterier upp för hela området när det gäller grönytor.55 
 
Systemet med grönytefaktor går ut på att hårda krav ställs på 
byggherrarna vi anläggandet av hårdgjorda ytor måste de också 
anlägga gröna ytor. Det går ut på ett slags system där olika gröna 
ytor har olika poäng. Växtbäddar, hårdgjorda ytor med fogar, 
grönska på väggar, gröna tak, vattenytor och större träd med 
olika stammar eller buskar.56 
 

                                                           
55 Boverket, 2007, Bostadsnära natur- inspiration och vägledning, s. 61.  

 
56 PDF- Det gröna Bo01 

http://www.ekostaden.com/information/ekostaden_tmpl_01.aspx?pageID=134&pare
ntID=219&sectionID=4&level=4&introID=137, 2011-04-30. 
 

I skriften Bostadsnära natur förklaras det hur man med 
grönytefaktorn kan säkerhetsställa den bostadsnära naturen. 
Värden och dess delfaktorer:  

� Asfaltytor: 0,0 

� Hårdgjorda ytor med fogar: 0,2 

� Grönska på mark- gräsmatta eller plantering: 1,0 

� Klätterväxter på väggar ger 0,7 

� Gröna tak ger en faktor på 0,8 

5.2 Gröna punkter 
Metoden går ut på att byggherren väljer minst 10 stycken 
punkter från en lista med 35 olika gröna punkter. Exempel på 
punkter kan vara: En fågelholk per lägenhet, fladdermusholkar 
inom tomtmark, en el av gården lämnas för att få växa igen 
naturligt, minst 50 stycken vilda blommande örter finns på 
bostadsgården mm.  

5.2.1 Lokal dagvattenhantering i Bo01 
Dagvattnet tas omhand lokalt med hjälp av gröna tak som nästan 
alla fastigheter har helt eller delvis. De gröna taken består av 
sedum- och mossmattor som samlar upp regnvattnet. Det 
vattnet som inte hamnar på taken utan på marken är det en stor 
del som tas upp av marken eftersom det inte är så mycket yta 
som är hårdgjord. Det återstående dagvattnet som samlas upp 
leds i rännor och mindre kanaler. På vägen fördröjs vattnet i 
dammar lite varstans i området för att senare mynna ut i 
Öresund eller i den saltvattenkanal som går igenom området. 
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5.3 Ekologi och biologisk mångfald 
När Bo01 byggdes fanns där innan en häckningslokal för b.la. 
skärfläcka, småtärna och fisktärna därför vill man återskapa en 
liknande miljö som ersättning för att arterna skall få leva kvar. 
Eftersom både de blå och gröna frågorna är viktiga här finns en 
ekolog som är anställd och arbetar i området. Först samarbetar 
ekologen med byggherrar, landskapsarkitekter och 
entreprenörer. Även efter inflyttning fortsätter ekologen att 
samarbeta med de boende som flyttar in och de som sköter om 
området. I en tillfällig del av mässan arbetade man även med 
metoder för att öka den biologiska mångfalden, här är några av 
dem man använde sig av: 

� anlade en fjärilsrestaurang 

� anlade dammar med våtmarksväxter 

� sparade död ved för bo till olika sorters djur 

� satte upp en stor mängd fågelholkar.57 

5.4 Alexander Ståhle 
Ståhle gör i sin licentiatavhandling: Mer park i tätare stad en 
jämförande studie om hur olika stadsdelar i Stockholm upplever 
tillgången på grönska. Resultatet visar att Östermalm visar sig 
vara bäst ur den synpunkten.  

                                                           
57 PDF- Det gröna Bo01 
http://www.ekostaden.com/information/ekostaden_tmpl_01.aspx?pageID=134&pare
ntID=219&sectionID=4&level=4&introID=137, 2011-04-30; Bo01: Tema stadens 
ekologi. http://www.ne.se/rep/bo01-tema-stadens-ekologi, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-04-23. 

Vad är det då som gör att grönstrukturplaneringen i det här 
fallet lyckats? 
Ståhle menar att det har att göra med att Östermalm är uppbyggt 
av ett rutnätssystem som gör att ingen har särskilt långt vare sig 
till nästa hus eller till grönområde. Människor passerar dagligen 
förbi grönområden eftersom de är, precis som bebyggelsen 
integrerade i rutnätssystemet. Vid varje gatuslut syns ett 
grönområde vilket gör att upplevelsen av grönt förstärks.58  
Under min intervju med Alexander Ståhle försöker jag 
undersöka om han anser att vattenkontakten som Östermalm 
har kan ha bidragit till att ersätta de värden som grönstrukturen 
kan ha. Ståhle hävdar att vattnets kvaliteter kan förstärka 
befintliga kvaliteter hos grönstrukturen men inte ersätta dem. 
Mycket beroende på att människor helt enkelt  inte kan vistas på 
vatten i så stor utsträckning. 
När grönytor skall planeras menar Ståhle att det inte finns något 
färdigt recept. Dock finns det fyra saker han tycker att man bör 
ha i åtanke: 

� Yta 

� Kvalitét 

� Närhet 

� Orienterbarhet 
 
Vidare menar han att dagens planering av grönytor har en 
tendens att utgå mycket ifrån ekologiska förhållanden och hur 
platsen ser ut idag, vilket är viktiga värden att ta med också men 

                                                           
58 Ståhle, Alexander, 2005, Mer park i tätare stad, s. 188. 
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det som ofta glöms bort handlar om att det skall vara platser 
som skall fungera för människornas vardagsliv. 
Ståhle menar dessutom att det saknas ett resonemang kring hur 
grönområdenas form ser ut.  
Grönområden kan vara långa, tjocka, konvexa osv. Idag 
fokuseras det mest på grönområdenas kvantitativa yta. 
Sammanfattningsvis menar Ståhle att det som fungerar bra gör 
ett bra jobb trots liten yta.59 

 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
59 Ståhle, Alexander, Landskapsarkitekt MSA & teknologie doktor, 
Telefonintervju, 2011-04-18. 
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 6. Analys och diskussion 

6.1 Grönstrukturens funktioner. 
Den kategorisering av funktioner som ofta återkommit i 
litteraturen är de sociala, kulturella och ekologiska funktionerna. 
De sociala där grönstrukturen som mötesplats är viktig. De 
kulturella funktionerna där grönstrukturen i staden som 
stadselement tas upp, samt skönhetsvärdet som grönskan bidrar 
med till staden. Till de kulturella funktionerna hör också miljöer 
som är äldre som kan berätta om svunna tider, i många fall på 
bättre sätt än byggnader 
 
Befintliga funktioner hos grönstruktur kan hotas av olika saker. 
Detta gör att funktionerna i sin tur försvagas eller upphör. Bara 
för att en viss yta har en funktion just idag behöver det inte 
betyda att den alltid kommer att ha just den funktionen. 
Samhället förändras och förutsättningarna förändras vilket gör 
att funktioner faller bort och tillkommer.  
 
Jag har inte kunnat hitta någon som tar upp den ekonomiska 
aspekten med avseende på värdet att ha gröna områden utåt 
som visar reklam för att staden är grön, medveten och hälsosam. 

6.2 Metoder för att planera grönska där natur 
saknas 
I Malmö och Bo01 har grönytefaktor och gröna punkter använts. 
Vilket är två metoder som skulle kunna appliceras på Hultmans 
holme i Göteborg eftersom att platsen har både ett attraktivt 
läge som gör att krav kan ställas på b.la. byggherrarna samt att 
det ligger  vattennära vilket gör att en del av de konkreta gröna 

punkter som genomfördes skulle kunna genomföras på liknande 
sätt på Hultmans holme.  
I intervjun med Alexander Ståhle menar han att grönytans form 
är en viktig parameter att ta hänsyn till, viktigare än man kan 
tro. Grönytans form kan vara utdraget lång, fyrkantig osv. Ståhle 
betonar starkt att det inte finns något självklart recept på hur 
man bäst planerar in grönska.  
 
Detta håller  jag håller med om eftersom jag tror varje plats är 
unik med sina speciella förutsättningar samtidigt som man kan 
inspireras av hur man gjort på liknande platser och prova olika 
sätt som verkar ha fungerat. 
 
Göteborg utgår från sociotopsnurran där de tre parametrarna 
kommunikationssätt, sociotopvärden och tid finns med. Detta är 
också ett användbart sätt för områden som saknar grönstruktur 
eftersom ett konkret mått fås på avstånd och hur olika parker 
bör lokaliseras. Jag anser att metoden med sociotopsnurran 
skulle fungera bra men att den behöver uppdateras. Helena 
Bjarnegård nämnde under intervjun att sociotopsnurran skall få 
en inre ring är bostadsnära park skall finnas med inom 300 
meter och 5 min promenad. Denna åtgärd kommer att göra den 
mer aktuell och användbar anser jag. 
Patrik Grahn har formulerat en modell utifrån att passiv 
rekreation är viktigast varpå den bör finnas i grannskapsparken. 
I stadsdelsparken skall det även finnas möjlighet till emotionellt 
deltagande. I centralparken skall båda de funktionerna finnas 
men också aktivt- och kreativt deltagande. Detta betyder 
automatiskt att grannskapsparkerna inte behöver vara helt 
fyllda med funktioner förutom möjligheten till passiv rekreation 
vilket också är det vi främst eftersträvar. 
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Jag anser att den metoden kan användas som en övergripande 
metod för att planera grönområden på en översiktlig nivå. Går 
man djupare i detaljnivå och vill vara mer preciserad så kan 
Grahns åtta parkkaraktärer vara ett verktyg när det gäller att 
analysera en plats utifrån kvaliteter och funktioner och sedan 
förstärka önskvärda funktioner för att få till en så tydlig 
parkkaraktär som möjligt. Genom att ha de åtta olika 
karaktärerna att utgå ifrån kan man som planerare av 
grönstrukturen se till att staden kan erbjuda så många olika 
parkkaraktärer som möjligt för att få en varierad och 
mångfacetterad stad som möjligt 

6.3 Kan vatten ersätta grönstruktur?  
Frågeställningen blev komplicerad att svara på. Till att börja 
med handlar det om en definitionsfråga kring begreppet 
grönstruktur. Ibland hanteras grönstruktur och blåstruktur 
separat men det förekommer också definitioner av begreppet 
grönstruktur där vatten inkluderas i betydelsen. Eftersom jag 
inte tagit ställning i frågan om vatten bör tillhöra grönstruktur 
eller ej kan jag endast konstatera att vatten har funktioner, i 
huvudsak passiva rekreationsvärden eftersom vattnet vid älven 
kan vara svårt att uppleva och vara på. Längs kajpromenaden på 
Hultmans holme har människor vistats sen lång tid tillbaka. Min 
avsikt är att ta fram den kontakten igen samt att knyta an 
vattnets värden med den intilliggande grönskans värden så att 
alla värden förstärks. 

Vatten anses attraktivt av många människor. Jag anser att 
Göteborg, som genomkorsas av kanaler och älvar samt har en 
karaktäristisk skärgård utanför staden borde ha fler 
grönområden och parker med vattenkontakt. Det är ett starkt 
argument till att Hultmans holme skulle kunna bli en bra 
lokalisering av en stadspark med vattenkontakt. Vidare menar 
Helena Bjarnegård att Göteborg saknar just en park med 
vattenkontakt och som dessutom ligger på ett område med plan 
mark. Däremot anser både Bjarnegård och Ståhle att 
vattenkontakt inte kan ersätta grönstrukturens funktioner och 
det motiverar de med att vatten inte kan vara tillgängligt på 
samma sätt som ett grönområde. Däremot skulle dammar, 
mindre kanalsystem för dagvatten kunna göras tillgängligt på ett 
annat sätt. Om de vattensamlingarna har ytterligare funktioner 
som rekreation, skridskois eller våtmark med intentioner om att 
gynna flora och fauna är det ännu mer motiverat att föra in 
vatten i nya skepnader på Hultmans holme. Vad gäller våtmarker 
kan det kopplas historiskt till Hultmans holme som förr hade ett 
rikt fågelliv.  

6.4 Funktionsbaserat grönyteprogram 

6.4.1 Värden på Hultmans holme 
De främsta värdena (se figur 11) på Hultmans holme: 
 

� Vattenkontakt genom Göta älv 
� Plan mark 
� Kan fungera som länk med övriga hamnpromenaden 
� Centralt beläget 
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Figur 11: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 
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6.4.2 Vad kan passa på Hultmans holme?  
Eftersom läget är centralt borde Hultmans holme göras 
tillgänglig för fler människor. Det borde bli en mötesplats för 
många olika typer av människor i olika åldrar att mötas. Från 
inventeringar och intervjun med stadsträdgårdsmästaren kan 
jag konstatera att området Hultmans holme är ett plant område 
vilket Helena poängterade som en stark anledning till att anlägga 
en park där eftersom det finns få parker som ligger på plan mark 
i staden. Under intervjun tog hon upp Hisingen. Där har bostäder 
förlagts till de plana områdena medan resterande mark som 
lutat, varit otillgänglig på andra sätt blivit grönområden. Helena 
menar att Göteborg behöver en plan park och pekar ut 
Frihamnen, Gullbergsvass och Hultmans holme som exempel till 
lämpliga lokaliseringar. 
Jag kan hålla med om att just den plana marken är en god 
anledning till att skapa en mötesplats där för många människor.  
 
Om man ser ur en historisk synvinkel skulle en funktion på 
Hultmans holme kunna bottna i den koppling till att det för 
längesedan var ett vassområde som hade rik tillgång på fiskar 
och andra djur. En annan funktion är att bostadsgårdarna levde 
och var gröna oaser. Detta kan ge underlag till en park som har 
vattenkontakt som tema och funktion. Där skulle 
dagvattendammar kunna fungera som förstärkande element i 
temat och som då dessutom gör nytta genom att ta hand om 
dagvattnet. Kolonilotter och odling förekom på Hultmans holme 
och på Gullbergsvass och skulle kunna tas upp som ytterligare 
funktioner med historisk koppling samtidigt som de givetvis har 
funktion av mötesplats och rekreation.  
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Funktionsbaserat grönyteprogram för Hultmans holme 
 
Jag har utgått ifrån att området skall bebyggas med bostäder och 
har gett dem en tänkt placering i mitten på varje cirkel (se figur 
12) Därifrån skall det vara 300 meter till bostadsnära natur i 
form av mindre grannskapsparker. Mellan bostadsområdena är 
en stadspark belägen med tydlig kontakt med älven. Den blir en 
tillgång både för de boende men också för hela staden.  
 
Tillsammans med bostadsbebyggelse skulle dessa typer av 
parker passa: 
 
 

� Stadspark- Med exempelvis vattenparkskaraktär för att 
stärka vattentemat ytterligare 

� Mindre parker med bostadsnära natur som har 
odlingskaraktär och passiv rekreation som främsta 
funktioner. 
 

Funktioner inom stadsparken med vattentema:  
� Svalkande oas med mycket tillgängliga vattenytor på 

sommaren för både barn och vuxna 
� Skridskois på vintern 
� Mötesplats för många av stadens invånare  
� Integrationsplats 
� Vattenkontakt- genom plaskdammar, detta stärker 

ytterligare vattenkontakten samt tar upp kulturhistoria 
kring badhuset på Hultmans holme. 

� Länk mellan centrum och vattnet (se figur 11 blå pil) så 
att man från centrum kan ta del av älvkontakten samt få 

tillgång till grönska i staden från många nya håll (se figur 
11 gröna pilar) 

� Länk i hamnpromenaden som ytterligare förlängs norrut. 
Operan och lilla bommen och vidare norrut. (se figur 11 
violetta pilen) 

� Våtmarksområde som knyter an till det vassområde med 
rika fågelliv det en gång var. 

� Mindre kanalsystem i holländsk anda som dessutom tar 
hand om dagvatten, knyter an till vattenkontakten, bidrar 
till lek och påminner om den historiska holländska anda 
som Göteborg så väl är präglat av. 

 
 
 
Funktioner inom grannskapsparken: 

� Byggnader med gröna tak för dagvattenuppsamling, 
skuggning, upplevelsen av grön miljö, bättre luftkvalitet 
osv. 

� Odling, historiskt sett har gårdarna på Hultmans holme 
blomstrat och det har funnits koloniträdgårdar i 
närheten. Odlingen i sin tur blir mötesplats och fungerar 
som ett rekreationsvärde och prydnadsvärde för de 
boende. 

 
 

 
 
 
 
  



Examensarbete kandidat Fysisk planering VT 2011  Karin Hallman 

46 

 

  

Figur 12: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 
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Figur 13: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 
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7. Slutsatser 
1. Vad har grönstruktur för funktioner?  

 
Grönstruktur har i huvudsak tre funktioner. Sociala-, 
biologiska samt kulturella. Inom respektive grupp finns 
många olika funktioner. Passiv rekreation i form av att 
sitta på en bänk eller promenera. Lek och bollsporter. 
Naturstudier, Stadsbyggnadselement och parker med 
historiska värden. Motion och friluftsliv i naturen med rik 
flora och fauna. 
 

2. Hur kan man planera in grönska i ett område som saknar 
befintlig natur.  
 

� Alexander Ståhle menar att man bör ta hänsyn till: 
Kvalitét, Närhet, Orienterbarhet samt yta. Han 
betonar särskilt ytans form är av vikt. Långsmalt 
grönområde kontra rundare form osv. 

� Grönytefaktor 

� Gröna punkter 

� Sociotopsnurran, där kommunikationssätt, tid och 
sociotopvärden finns med. 

� Grahns modell om kreativt-, aktivt-, emotionellt 
deltagande samt passiv rekreation. 

� Grahns åtta parkkaraktärer med aktivitetstyper 
kan bidra till att analysera och utforma en miljö 
enligt kriterierna för den parkkaraktären. 

 
Jag anser att det behövs element från flera olika metoder för att 
åstadkomma en bra lösning.  

 
 

3. Kan vattenkontakten som Hultmans holme har med Göta 
älv ersätta vissa av grönstrukturens funktioner? 

 
Jag drar slutsatsen att vattenkontakt med Göta älv inte kan 
ersätta grönskans funktioner. 
Men vatten kan uppträda i olika sammanhang och kan då ha 
andra värden. I en vattenpark kan vattnet som element göras 
mer tillgängligt (i dammar, kanalsystem, fontäner) än vattnet i 
Göta älv. Men att den värdefulla kopplingen till älven och havet 
kvarstår. En vattenpark kan innehålla vattenkanaler för att 
ytterligare stärka kontakten till Göteborg som historiskt var en 
befäst stad med många fler kanaler kantade med alléer. 

 
4. Hur kan ett program baserat på grönstrukturens 

funktioner se ut för Hultmans holme?  
 

 Se kapitel 6.4.2 figur 12 och figur 13. 

Områdets koppling till Göta älv är väsentlig eftersom 
Slottsskogen, Botaniska och Trädgårdsföreningen saknar 
kontakt med älven och havet som är karaktäristiskt för 
Göteborg. Med utgångspunkt i det kom en stadspark med 
vattentema till. Stadsparken har på ömse sidor bostadsområden 
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med tillhörande bostadsnära natur inom gränsen 300 m i form 
av grannskapspark. 
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Figur 3: Platser och riktningar för tagna fotografier på Hultmans 
holme. © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 2011/0071 
Bearbetning: Karin Hallman 

Figur 3: Hultmans holme Fotografier 1-6 Foto: Karin Hallman 

Figur 4: Fotografi 7 Foto: Bergslagsbild AB  

Figur 5: Kartbild:© Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 
2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 

Figur 6:: Kartbild:© Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 
2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman  

Figur 7-10: Tävlingsbidrag från stadsplanetävlingen i Göteborg 
1861. Regionarkivet Göteborg Serie: GVI Nummer 39 År: 1861 
Ritteknik: Akvarell, tusch Material: Papper på väv Innehåll: 
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”Karta öfver Götheborg och dess omgifningar med afseende på 
Plan uppgörande för stadens utvidgning” Upphovsman: Motto 
”Göteborg vår fädernesstad Upprättad: 1861Arkivbildare: 
Byggnadsnämnden Stadsmätningsavdelningen 

Figur 11: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 
2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 

Figur 12: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 
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Figur 13: Kartbild: © Lantmäteriet Gävle2011. Medgivande I 
2011/0071 Bearbetning: Karin Hallman 
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Bilaga 1: Typaktiviteter 
 

Typaktiviteter60 
 

1. Idrottsaktiviteter 
Denna typaktivitet innefattar sporter såsom friidrott, 
löpning, joggning, motionsgymnastik, fotboll och 
skridskoåkning. 
 

2. Kulturaktiviteter 
Genom att se, besöka och uppleva skaffar man sig en 
förståelse för kulturmiljön. Det kan innebära ”Att 
studera äldre hus, statyer och miljöer”, ”Att se på 
utställningar”, ”Att delta i fritidsgårdars- och föreningars 
kulturaktiviteter” eller att ha ”Föreläsningar, 
undervisning och lektioner i parken och om parken”. 

 
3. Motionsaktiviteter 

Dessa aktiviteter som kan tyckas påminna om 
Idrottsaktiviteter är mindre resultatinriktade och mer 
lustbetonade. 
Bland aktiviteterna fi nner man cykelåkning för motion, 
motionspromenad, orientering för nöje och 
landhockey. 

                                                           
60 Baserad på Berggren-Bärrings & Grahn 1995, s. 170-184; 

Grahn, 1995, s. 127-131 

 

 

 
4. Nöjesaktiviteter 

Denna typaktivitet handlar om nöjen och upplevelser. Det 
kan vara att spela minigolf, att gå på café, att besöka 
djurparker eller att besöka festplatser och 
festarrangemang. 
 
 

5. Redskapslekar 
Barn utvecklas psykologiskt och motoriskt av olika lekar 
vilket gör att den är en viktig del menar Grahn som 
nämner lekforskaren Jean Piaget och hans 
forskningsresultat om att leken är viktig. 
Denna typaktivitet innebär lekar med redskap som 
sandlådor, gungor, 
rutschkanor och klätterställningar. 
 

6. Rörelselekar 
Det här är lekar som inte kräver fasta lekredskap. 
”bollekar – brännboll, krocket m fl utan krav på speciella 
bollbanor”, ”pulkaåkning m fl vinterlekar”, ”kull, 
kurragömma och liknande rörelselekar” är förslag på 
rörelselekar. 
  

7. Samlaraktiviteter 
Dessa aktiviteter bejakar den insamlande ekorren i oss. 
Det handlar om svamp- och bärplockning. 
 

8.  Socialisationsaktiviteter 
”Att besöka torghandel”, ”Att vistas ute bland folk” och ” 
Att utreda och söka förstå en människas beteende, 
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testa henne i olika sociala sammanhang” är olika 
aktiviteter som beskriver socialisationsaktiviteter. 
 

9. Studieaktiviteter 
Studieaktiviteter innebär ”Växtstudier, inhemska växter”, 
” Studier av fåglar m fl djur, inhemska” och ”Studier 
av stenar, berggrund och jordarter”. 
 
 

10. Trädgårdsstudier 
Trädgårdsstudier innefattar studier av trädgårdsväxter 
och prydnadsväxter. 
 

11. Utflykt 
De typer av utfl ykter som här åsyftas är naturbetingade 
så som ”Utfl ykt för att få vara ute med gruppen i det 
fria, för att prata, solbada m m”, ”Utfl ykt för korvgrillning 
eller dylikt” och ”Utfl ykt för lägerverksamhet, slå 
upp tält, bygga kojor etc”. 
 

12. Vildmarksaktivitet 
Påminner om scoutingverksamhet. Att övernatta 
utomhus i tält, laga mat i naturen, fi nna spår, öva 
orienteringsförmågan 
m m. 
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Bilaga 2 Semistrukturerade intervjuer:  
 

� Alexander Ståhle Telefonintervju 2011-04-18 

� Helena Bjarnegård Intervju 2011-04-19 

� Folke Eriksson Intervju 2011-04-19 

 
 
Intervju med Alexander Ståhle  
Landskapsarkitekt MSA & teknologie doktor.  
 
Kontaktuppgifter: 
Telefon: 0706-995 319 
E-post: alexander.stahle@spacescape.se 
 
Intervju: 
Telefonintervju 2011.04.18 
 
Karin: Kan vatten ersätta grönstruktur? 

Alexander: En tät stadsmiljö bidrar till att grönytor blir 
mötesplatser. Vatten kan vara en kvalitetshöjare för grönytor 
men inte ersätta dem. En stor anledning till det är att man inte 
kan vistas på vattnet i så stor utsträckning. 

Karin: Hur planerar man grönytor? 

Alexander: Det finns fyra faktorer –Ytan –Kvalitén –Närheten –
Orienterbarheten (synlig lätt att hitta) 
Har man koll på dessa kan man känna sig tryggare i planeringen. 

Mycket i dagens planering av grönytor handlar om vilka träd 
man ska bevara, ekologi och utgå ifrån platsen. Detta bör finnas 
med men det är inte det viktigaste att utgå ifrån. Det finns inget 
färdigt recept på hur man planerar grönytor. Viktigaste är att det 
fungerar i människors liv och vardag. 

Karin: Vad finns det för värden i att samla grönstruktur? 

Alexander: Generellt är stora värdefullare. Små grönområden 
kan man sprida ut på ett sådant sätt att många människor får 
nära. Det som saknas är resonemanget om hur grönytornas form 
ser ut. Detta har mycket större betydelse. Ytor kan vara långa, 
tjocka, konvexa osv. Sammanfattningsvis kan man säga att det 
som fungerar bra tar liten yta men trots det ändå gör ett bra 
jobb. 

Karin: Finns det några bra exempel i Stockholm? 

Alexander: Östermalm är ett bra exempel på tät stadsmiljö där 
grönytorna fungerar bra. Ska man tala om ställen utanför staden 
kan Enskede vara ett bra exempel. Kombinera stora och små 
med olika former både tjocka och långa samt att anpassa sig till 
platsens förutsättningar.  
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Intervju med Helena Bjarnegård  
Stadsträdgårdsmästare i Göteborg 

Kontaktuppgifter:  
Telefon: 031-365 57 00 
E-post: helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se 

Intervju 
Plats: Trädgårdsföreningen i Göteborg 
Datum: 2011.04.19 

Karin: Hur planerar man ett område som saknar befintlig 
natur? 

Helena: Vi har ett parkprogram som min företrädare tog fram. 
Det finns jättemycket som är bra med det men när jag bläddrade 
i den första gången undrade jag lite vad är det var för någonting. 
Men sen efter ett tag när jag började jobba med det inser jag 
ändå fördelarna med det här. Det utgår från fem stycken 
karaktärer eller fem stycken förhållningssätt egentligen. 
Karaktär, Inom räckhåll, Omhändertaget, Ställa till förfogande 
och Variation. 

Karaktär innebär egentligen att man skall utgå ifrån platsen, 
”site specific”. Om är ett skogsområde så bejaka skogen är det ett 
berg så lyft fram utsiktspunkterna, är det ett slättlandskap vad 
kan det bidra med och hur ser landskapet ut idag? Göteborg är ju 
en väldigt varierad stad. Här har de gjort en liten 
inventeringskarta med t.ex. skärgård, hällmarkskog osv. 
Göteborg är verkligen de många landskapens stad så därför är 

det viktigt att behålla de här olika karaktärerna och jobba vidare 
med dem och hur ser då Gullbergsvass ut och Ringön ut? 

Sen Inom räckhåll utgår ifrån sociotopsnurran som är framtagen 
för Göteborg. Så som den ser ut idag så ska man inom 15 
minuters promenad ha tillgång till en stadsdelspark med 
sociotopvärdena sällskapslek, mötesplats, lekplats, vila, picknick, 
grön oas. På bussavstånd finns det sedan andra värden man skall 
kunna nå. Detta kommer inte alls att bli ett problem vid 
Gullbergsvass. Därifrån kan man nå väldigt mycket. Men det här 
med stadsdelsparken är viktigt. 

15 minuters promenad motsvarar ungefär en kilometer och jag 
kommer tillbaka till den här sen för vi håller på att jobba med 
den nu. 

Omhändertaget handlar ju egentligen om skötsel och sådana 
saker som inte är planering men när man planerar så får man ju 
också planera på ett sådant sätt att det faktiskt går att sköta de 
här områdena och att det inte finns remsor och flikar så att det 
inte går att klippa och att det blir dyrt att köra iväg en 
gräsklippare till en liten remsa på ett ställe utan att man istället 
tänker sig att vi ska ha bra grönområden som faktiskt skall 
fungera för folk att använda så är det bra om de är 
sammanhållna och inte för uppsplittrade.  

Ställa till förfogande och så handlar det egentligen om att vart 
man än bor i staden skall man ha närhet till parker men också 
när vi får frågor om man t.ex. får odla i den här parken så skall vi 
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i princip ställa oss positiva. Vad vill människor göra i våra 
parker? 

Variation handlar om att det finns lika många viljor och tycke 
och smak som det finns människor och det gäller att vi har en 
varierad stad med parker, grönområden och naturområden. Så 
att det verkligen finns något för alla. 

Sen om vi går tillbaka till sociotopsnurran som vi tagit fram och 
anpassat efter mer Göteborgska mått mätt. Det enda vi ställer 
krav på är närhet från bostad till park eller naturområde på 15 
minuters avstånd 5 km avstånd. Boverket har ju skrivit en skrift 
som heter Bostadsnära natur där de pratar om 300 m och det är 
också barns aktionsradie är 300 m. SCB har tagit fram statistik 
över kommuner och hur mycket grönområden som finns inom 
300 m från folks bostäder eller hur många som saknar 
grönområden inom 300 m. Så det här är ett mått som används 
väldigt mycket. Patrik Grahn har ju skrivit om det för längesen. 
Det var ju han som började i Sverige. Det finns utländsk 
forskning, Boverket har plockat upp det, Malmö har det i sin 
grönplan. Där har de definierat olika begrepp. Där då gröningen 
finns inom 300 m från bostad. Hur stor den skall vara, ungefärlig 
karaktär, avstånd både i meter och promenadtid och sen 
riktvärde för trafikbarriär alltså hur stor väg är det rimligt att 
man går över för att nå den här gröningen. Vi hade något 
liknande för längesen i det som vi hade innan själva 
parkprogrammet som hette Parkpolitiska program den är 
jättegammal och är från 80-talet där hade vi lite motsvarande 

värden men av olika anledningar tog man bort det när man 
gjorde det nya parkprogrammet och jag vet inte riktigt varför 
men nu har vi ifrågasatt det eftersom Boverket går ut så pass 
hårt med de här 300 meters rekommendationen. SCB tar ju fram 
statistik för det och vi har också fått presenterat från våra 
politiker att vi skall få in detta i ett sådant här lokalt 
miljökvalitetsmål som heter god bebyggd miljö. Alla städer skall 
ta fram lokala miljökvalitetsmål och just vad det gäller Göteborg 
så tycker politikerna att vi ska få in det här med 300 meter i de 
här god bebyggd miljö som då kommunfullmäktige skall ta och 
just nu håller vi på att skriva på det hur vi skall få in det här med 
300 meter och vad det isåfall skall vara där. Vi är inte riktigt 
framme än så jag har gjort en sådan här tabell där jag hade kollat 
vad man säger i Malmö, hur såg det ut i Göteborgs parkpolitiska 
program från 80-talet. Vad säger vi idag, vad säger Stockholms 
parkprogram vad säger Uppsalas, vad säger Patrik Grahn, vad 
säger Boverket, Nordiskaministerrådet, vad säger SCB. Så jag har 
samlat på mig sådan kunskap just nu och vi håller på att 
formulera hur vår gräns skall se ut. Vi kommer att lägga till en 
cirkel. En inre cirkel. Begreppet stadsdelspark kommer att finnas 
kvar med samma definition som idag men vi kommer att jobba 
vidare. En cirkel till skall stoppas in i mitten som skall vara en 
bostadsnära park.  

Karin: Vad kommer den gränsen bli i tid och avstånd? 

Helena: 5 minuters promenad eller 300 meter och man skall 
maximalt behöva korsa en gata där det passerar   3000 -4000 
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stycken fordon per dygn. Så vi kommer att prata om barriärer 
och storlek. Malmö säger en hektar. Men där är vi inte riktigt 
framme ännu i vad vi skall rekommendera. Men det kommer 
verkligen att bli bra när vi skall göra sådant som du t.ex. gör i ditt 
exjobb nu.  För då vet vi att inom 300m måste det finnas t.ex. 1 
hektar mark som skall innehålla vissa värden och bostäderna 
skall kunna nå den här utan att korsa vägar eller någon annan 
fysisk barriär. Men idag har vi inga krav eller rekommendationer 
utan det är det vi jobbar med precis nu.  

Men jag tror de här sakerna kommer jobba väldigt bra ihop dels 
det här med karaktär, variation osv. tillsammans med de 
kvantitativa måtten med storlek på yta i hektar. Vi kommer 
också prata om sociotopvärden alltså vad människor gör. 

Karin: Om man tittar på Hultmans Holme, Gullbergsvass och 
Ringön som är industri och kontor, vad har de för värden 
tycker du? 

Helena: Att det är vattennära såklart, det är det viktigaste men 
sen har det området ett annat värde också som man ofta 
glömmer bort och det är att det är plant, alltså plan mark. Nu när 
vi tittar speciellt på Hisingen över Norra Älvstranden så kan du 
ganska snabbt se det att de områden som är gröna innehåller en 
mängd höjdkurvor. Så att det som är sparat i grönska är 
bergknallarna och sen har man byggt bostäder och 
verksamheter på den platta marken. Om vi nu ska ha en stad 
med varierande grönområden så vill vi såklart ha parker på berg 
men också parker där det är plant där man kan spela fotboll, 

kasta frisbee, ligga på gräsmatta. Det finns en brist speciellt på 
Hisingens sida vid de befintliga bostäderna men också där vid 
Gullbergsvass, på parkmark som ligger på plana områden där 
man kan ägna sig åt aktiviteter som är till för att utföras på plan 
mark. Sen är det ju länkar, att man skall kunna gå ända bort till 
Färjenäsparken. Man behöver ju inte alltid tänka parker utan det 
kan vara alléer som ger en känsla av grönska och att man kan ta 
sig vidare och gå på en kaj ibland och at man hela tiden tänker 
länkar till omgivningen. 

Sen tycker jag att det är en sak som är ganska viktig. Vi pratar 
ganska mycket om parker som stadsdelsparken, bostadsnära 
parken som är till för de som bor i området. Men de här 
områdena (Gullbergsvass/Ringön) är så attraktiva för hela stan 
eftersom de ligger så centralt, de ligger vid vattnet och de har 
just en här möjligheten, tänk dig att få ett stort Slottsskogen på 
plan mark med vattenkontakt och att den här ytan är till för alla i 
hela stan. Då får man ju en integration också. Alla kanske inte 
kan flytta hit men om alla kan besöka den här platsen blir det 
ändå en slags integration i det. 

 

Karin: Tycker du att vattenkontakten kan kompensera för 
grönyta eller ersätta? 

Helena: Man får nästan tänka sig olika värden, om du tittar på 
Patrik Grahn och Ulrika Stridsdotter och deras parkkaraktärer så 
har de ju en som heter Vida vyer är ju en sådan jätteviktig 
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karaktär som tar ner stressnivåer och är bättre för hälsan. Den 
karaktären kan man ju ha över vatten. Men då måste du ju kunna 
sitta vid vattnet med skydd i ryggen och lite klimatskydd så att 
det kan hända till viss del. Storleksmässigt kanske det kan 
kompensera en del eftersom man ändå har den vida vyn man 
fortfarande har den här vida vyn men det kräver ju ändå att du 
har en allmänt tillgänglig yta bredvid för att ha tillgång till 
vattnet. Å andra sidan kommer man behöva så mycket yta just 
för att det blir så attraktivt och kommer komma folk dit. 

Karin: Har Göteborg någon slags parkhistoria eller 
parkkultur? 

Helena: Längst bak i vår skrift finns en liten sida om historian. I 
slutet på 1600-talet beställde man 2000 träd för att plantera 
runt kanalerna i stan och de stora vägarna och väldigt tidigt när 
nya allén planterades, då inte Haga eller Vasa fanns utan bara 
staden innanför vallgravarna fanns så planerade man en 
gigantisk allé runt hela Kungsparksstråket som på något sätt 
avslutade staden sen byggde man ju vidare bakom. 

Alléer och trädrader har funnits med väldigt tidigt i stans 
historia. Sen på 1800-talet kom de stora parkerna in 
Slottsskogen, Kungsparken, Trädgårdsföreningen. De låg ju lite i 
utkanten på stan. De var inte mitt i smeten på den tiden. 
Slottsskogen anlades när man tyckte att Kungsparken var 
överfull med folk och det inte fick plats mer och man då skulle 
lägga en park i stadens utkant och då anlades Slottsskogen. 
Stråket trädgårdsföreningen, där vi sitter nu, 

Bältesspännarparken, Kungsparken bakom Storan, dessa kallar 
man tillsammans för Kungsparksstråket. Det går ju från Ullevi 
nästan ända bort till Järntorget. Det ser man som ett av norra 
Europas största parkstråk. Det är ju egentligen den gamla 
vattenbastionen som man valde att göra om till park. Men  i 
väldigt många städer har man istället bebyggt stad och hus i de 
lägena men i Göteborg har man valt att behålla dem som en 
jättestor park. Det finns en stolt parkhistoria. Precis innan 300 
års jubiléet av staden 1921 så anlade man Hagaparken, 
Rehnströmsparken, Redbergsparken, Krokängsparken, 
Näckrosdammen, Kielers park.   

Sen så värnade man om och skyddade Hisingsparken ett stort 
område där man har jobbat vidare med Färjenäsparken. Från 
1600-talet och de 300 efterföljande åren har et hänt mycket.  

Karin: Vad fattas i Göteborg? 

Helena: Det mest akuta är att vi inte har någon park med 
älvkontakt. Vi har ju stora parker inne i stan som Slottsskogen 
och Kungsparken. Men den stora parken med älvkontakt tycker 
jag att vi saknar. Färjenäsparken kommer ju få  älvkontakt men 
den ligger inte så pass centralt så Frihamnen, Ringön, 
Gullbergsvass. Där borde man hitta en plats för en stor stadspark 
där det är plant, att det ligger med vattenkontakt och centralt 
samt att den skulle då vara för hela staden. Målgrupp hela 
staden. Et är nummer ett. Sen handlar det ju om att vi har 
mycket parkmark i Göteborg utspritt över kommunen, vi 
förvaltar 12000 hektar och där handlar det mest om att vi fick 
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mer pengar så att vi faktiskt kan ta hand om och underhålla och 
sköta dessa eftersom idag är underfinansierade vilket gör att vi 
inte kan hålla dem i det skicket vi vill. 

Karin: Vilka är de mest betydelsefulla parken i Göteborg? 

Helena: En av de mest välbesökta parkerna är ju Slottsskogen. 
Den verkar ligga nära folks hjärtan. Just nu görs ett program för 
Slottsskogen och när det är antaget av byggnadsnämnden skall 
man besluta om man skall göra en DP där et står att Slottsskogen 
skall vara park eller om man ska göra ett natur-kultur reservat. 
Det har stadskansliet föreslagit. Men Kungsparksstråket med 
Trädgårdsföreningen Bältesspännarparken och Kungsparken 
oerhört viktiga för centrala staden och upplevelsen av staden 
som den gröna staden vid kanalen. Sen har vi ju naturområdena 
vid Delsjön och Skatås där otroligt mycket folk vistas som är mer 
naturområden med stora rejäla stigar där många promenerar 
springer åker skidor. 

Karin: Vad finns det för kvaliteter med att samla ihop 
grönyta jämfört med att inte göra det? 

Helena: Dels så får man såklart en större park med fler värden 
vilket kan locka fler folk, olika typer av människor och bättre 
integration i samhället. Sen är det ju en ren skötselaspekt också. 
Vi försöker undvika små remsor efter vägar och andra små bitar 
som skall skötas. Det tar väldigt mycket pengar, resurser och yta 
i anspråk. Vi får inte så mycket vistelseyta och kvalitet för 
Göteborgarna för det.  

Karin: Varför har Göteborg ingen grönplan?  

Helena: Vi håller på att jobba med det. När vi har fått fram 
riktvärden kan man också göra bristanalyser och se vart det 
fattas och man kan också se vad det finns väldigt mycket och 
eftersom vi har bestämt att vi skall jobba mycket med 
komplettering av den befintliga staden då är det mycket av 
grönområdena som kommer i fokus när det handlar om mark 
och plats för bostadsbebyggelse. Därför är det bra om vi vet vad 
områden har för värden. Så vi vet när vi kan släppa mark och när 
vi starkt ska hävda att området är viktigt och inte får röras.  

Så det blir ju en blandning av sociotopkartor och kombinerat 
med en bristanalys rent kvantitetsmässigt så tror jag vi kan få 
fram ganska bra värden. Det grova skiktet finns i 
Översiktsplanen på kartor där det är ju det finmaskiga nätet som 
vi inte har och som vi jobbar med.  
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Intervju med Folke Eriksson (f. 1925) Folkskolelärare, rektor 
och författare.  
(Med vid intervjun fanns även Folkes dottter Iréne) 
Telefon: 031-82 16 88 

Intervju 
Plats: Änggården i Göteborg 
Datum: 2011.04.19 

 
Karin: Har Göteborg någon särskild parkhistoria, någon 
parkkultur? 

Folke:  Jag anser att det på riktigt började med 
Trädgårdsföreningen. Det var höga personer i Göteborg som 
bildade en förening och senare en park eller trädgård. 
Föreningen skötte och bevakade trädgården på ett fint sätt, 
därför finns den än idag. En väldigt fin park. Botaniska ligger vid 
sidan om. Men den som lär känna Botaniska trädgården går ofta 
dit. Det finns ju någonting att titta på där också. Det är ju en stor 
park. Det är ju inte bara det man ser från gatan. En damm och en 
bäck, väldigt trevligt ordnat med klippträdgården högst upp. 

Karin: Du har ju skrivit en bok om Botaniska trädgården?  

Folke: Ja det har jag gjort. De brukar finnas på Botaniskas lilla 
affär men ibland står den inte framme. Då får man gå dit och 
ställa fram den lite längre fram. 
 

Karin: Vad är den största skillnaden på parkerna förr 
jämfört med nu?  

Folke: Idag vårdas parkerna på ett annat sätt. Förr skötte man 
inte om det på samma sätt. Det var de bildade personerna som 
brydde sig.  
 
Karin: Vilken park har mest betydelse för Göteborg? 
 
Folke: Trädgårdsföreningen, där finns allt. Det ligger centralt 
och finns fina promenadvägar, växthus. Ja på tal om växthusen i 
Trädgårdsföreningen, sådana engelska växthus så skulle de riva 
dem en gång. Jag var med i styrelsen och protesterade mot det. 
Jag var riktigt envis och gav mig inte.  

Karin: Varför skulle de riva dem? 

Folke: De var ruttna, fönstrena var dåliga. Men jag tyckte att de 
skulle repareras. Så blev det tillslut också, jag var envis i den 
frågan. Ramarna byttes till friska. Fönsterrutorna plockades ner 
och byttes ut. Nu heter det Palmhuset. Det finns fortfarande 
kvar. Det var väl för väl att det blev bevarat.  

Iréne: Det är väl annars fornlämningar och miljöer runt dem 
som du skulle vilja bevara?  

Folke: Vi har ju fornlämningar överallt i Göteborg. De ligger lite 
varstans. Här i Änggårdsbergen finns rösen som forntidsfolk 
byggde upp. 
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Karin: Vad finns det för värden vid Gullbergsvass/Hultmans 
holme? 

Folke: Älven är något som betytt mycket för Göteborg. Hade inte 
Göta älv funnits hade inte Göteborg funnits. På den 
transporterades järn, timmer och alla andra produkter som man 
kunde sälja på kontinenten. Fartyg gick iväg och så såldes varor 
vidare. I stora handelshus låg varor av olika slag och väntade på 
att resa långa sträckor för att säljas till andra länder långt bort. 

Karin: Vad fanns vid Gullbergsvass? 
 
Folke: Vid Gullbergsvass fanns det vass, ja det gjorde det 
faktiskt. Det var våtmarker, en stor sjö med sankmarker 
omkring. Men den är ju borta nu. Den blev igenfylld för att vinna 
mark. Uppläggningsplatser för båtar och fullt liv där ständigt och 
jämnt. Gullbergsvass räknades inte som särskilt centralt. Det var 
ingen tätbebyggelse utan mer hagmarker och ängar och så 
vassen. 
De fyllde igen den för att bygga mer bebyggelse och hus och 
industrier.  Men dränerade bort vattnet kan man säga så att det 
blev fasta landet. 

Karin: Vad minns du från din barndom när det gäller 
grönområden?  
 
Folke: Vi bodde nära Johanneberg som på den tiden var helt 
kalt, inte ett hus, bara träd och grönska och berg förstås. Det 
fanns inte en människa där ute. Bara ett vattentorn. Inget mer. 

Det enda vi använde berget till var drakar som vi skickade upp. 
Man hoppades att den skulle klara det. Hela Eklandagatan var 
full utav barn som skickade upp och flög drakar. Sen när man 
började skolan så var Eklandagatan en väldigt bra början när 
man skulle in till skolan och stan. För att det var nedförsbacke 
hela vägen.  

Folke: Annars är Botaniska viktig plats att nämna. Entrén till 
Botaniska låg uppe vid Sahlgrenska sjukhuset förr. Man gick in i 
trädgården på en planka över bäcken. Den grinden låstes på 
kvällarna. Men på 20 talet kom man på att entrén skulle ligga vid 
stora gatan. 1922 hade Göteborg jubileum. Det firades då med 
att botaniska fick en ny entré och damm med fontän vid entrén. 
Sen har trädgårdens vänner hjälpt till hela tiden och släppt till 
resurser. De ordnade ju med ett vattenfall. Barn tycker ju om 
sådant. Det vattnet rinner ner till klippträdgården och pumpas 
upp igen i ett kretslopp. Klippträdgården är till för att alla 
världsdelar skall representeras. Asien, Nordamerika, Europa osv. 
Utanför klippträdgården finns det en utgång till vildområdet. 
Änggårdsbergen. Där planteras träd som inte får plats i parken. 
Där finns ju sjöar och så som man kan åka skridskor på. Alla som 
jobbade i Botaniska trädgården var tvingade till att bo i 
trädgården. Därför finns det bostadshus där som de arbetande 
bodde i. De var tvungna att finnas nära till hands om det skulle 
hända något som en frostnatt eller liknande skulle komma. Då 
fick de komma till undsättning och täcka över alla ömtåliga 
växter som kunde riskera att frysa bort. Men et där har man gått 
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ifrån mycket mera nuförtiden. Men prefekten bor prefekten i det 
stora gula huset. I det blå lilla huset bodde trädgårdsmästaren.  

När man skulle starta upp projektet med Botaniska trädgården 
kallade man på lärda människor från Uppsala som kom hit och 
tittade på marken. Att det fanns en bäck som rann genom 
området gjorde det gynnsamt och intressant. När de hade 
bestämt en plats så styrde de upp arbetet. Det fanns förslag på 
att trädgården skulle ligga i Slottsskogen och på andra platser. 
Men det blev detta stället och det har ju fungerat bra. 

Har man varit med i styrelsen så har man varit med om väldigt 
mycket händelser. Vi hade ju ett café, det var ett ynkligt sådant. 
Et där ersatte vi med en restaurang, den finns ju där än idag. En 

har betytt väldigt mycket. Där kan man inte bara dricka kaffe 
utan hyra hela stället till speciella högtider som födelsedagar och 
annat. Sommar som vinter. Restaurangen har gjort att man 
stannar lite längre i parken. Kaffe har bra inverkan på folk.  

Folke: Minns du var caféet var först?  
Nej det kan du nog inte göra. Du var för ung. Det var ett litet hus 
om du vet det bruna huset på höger sida upp mot 
klippträdgården. Där var det café förr i tiden. Man har gjort 
mycket för att göra botaniska tjusig, vackert och intressant. Det 
är ju väldigt fantastiskt att vi har Slottsskogen, Botaniska och 
Trädgårdsföreningen. Så stora och fina parker. Det måste ju vara 
unikt.

 


