
Gröntypologi för Stockholmsregionen
PILOTSTUDIE: Kartering av grönstrukturens olika karaktär

som underlag för regional och lokal stadsutveckling



Inventeringen visar att…

• Länstäckande kartor från Lantmäteriet, 

terrängkarta och marktäckekartan är allt 

för grova

• Kommuntäckande kartor som 

grönplaner, och skötselkartor är av 

mycket olika slag och kvalitet.

• Det finns ingen regional eller nationell 

standard. Det finns dock forskning.



Regionala jämförelser är ”jämngröna”



Stockholm växer – Grönstrukturen förändras

Befolkningstillväxten i Stockholm N Station Lindhagen 

Årstafältet Årstadal Arenastaden



Varför en gröntypologi?

Det behövs kunskap om… 

1. tillgången på olika grönområden i regionen

2. relationen mellan täthet och grönkaraktär i regionen

3. vem förvaltar grönstrukturen i olika regiondelar

4. vad grönstrukturen ”kostar” i olika regiondelar

5. vilka typer av områden som är skyddade i regionen

6. behovet av nya grönområden i regionens stadsutvecklingsområden

Det behövs ett gemensamt språk för grönplanering i regionen



Vad är syftet med en gröntypologin?

1. Verktyg i stadsutvecklingsprocesser och parkplanering 

2. Underlag för kommunernas översiktsplanering och grönplanering

3. Underlag för regionala analyser och modelleringar

4. Komplement till regionplanekontorets bebyggelsetypologi

5. Precisera den obebyggda marken i lantmäteriets terrängkarta och 

marktäckekarta

6. Underlag för samhällsekonomiska bedömningar



Stadslandskap

Bebyggelsetypologi

(framtagen)

Gröntypologi

(framtagen)

Trafiktypologi

(finns)

Övergripande underlag för stadsplanering 



Gröntypologin



Genomförande

• Styrgruppsmöten

• Kommungruppsmöten

• Expertgruppsseminarium

• Kartering av tre pilotområden

• Farsta

• Södertälje

• Täby

• Rapportredovisning

EXPERTGRUPP

John Askling, Calluna AB

Stephan Barthel, Stockholm Resilience Centre

Therese Lindahl, Beijer Institutet

Marcus Hedblom, SLU/Uppsala kommun

Gunilla Lindblom, SLU

Marianne Eriksson, SCB

Klara Johansson, Stockholms stadsmuseum

Emma Franzen, Boverket

Karin Åkerblom, Uppsala kommun

STYRGRUPP

Katarina Fehler

Bette Malmros

Göran Johnsson

KOMMUNGRUPP

Ulrika Egerö, Stockholm stad

Poa Collins, Täby kommun

Helene Haglund, Täby kommun

Kerstin Fogelberg, Södertälje kommun

Anders Bäcklander, Södertälje kommun

Lång arbetsprocess – komplex diskussion



Grönområden som karaktär

Ett samhällsekonomiskt förhållningssätt genomsyrar typologin.

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser bör användas 

för att på bästa sätt tillgodose människornas behov.  

• Nyttigheter (kollektiva, gemensamma, enskilda)

• Rättighetsregimer (offentliga, gemensamma, privata)



Förebilder för gröntypologin



Gröntypologin beskriver inte

• Läge och tillgänglighet i staden 

(ex. närpark, stadsdelspark)

• Storlek 

(ex. 0,5 ha, 5, ha, 10ha)

• Specifikt värde 

(ex. socialt, kulturhistoriskt, ekologiskt)

• Ej offentligt tillgänglig mark

(ex. avspärrade områden, innergårdar)



Gröntypologin beskriver

1. offentligt tillgängliga grönområden  (<0,25 ha)

2. deras markkaraktär

3. och markägande



1. Definiering av offentligt tillgängliga grönområden > 0,25 ha

Här urskiljs grönområden som är 

kollektiva nyttigheter (t.ex. natur, 

parker) samt även vissa lokala 

nyttigheter (t.ex.  golfbanor, skolgårdar). 

Offentligt tillgängliga grönområden 

större än 0,25 ha avgränsas genom ett 

antal GIS-operationer.



1a. Grönyta

En grönyta definieras här som en markyta, som ej upptas av byggnad eller 

trafikanläggning, som täcks av vegetation genom mark- eller krontäckning med 

mer än 50%. 

1b. Offentligt tillgänglig

Gröntypologin avser kartera offentligt tillgängliga grönområden som kollektiva 

nyttigheter samt vissa lokala nyttigheter. Detta innefattar i praktiken mark där 

allemansrätten gäller samt den mark som i ordningslagen och brottsbalken 

definieras som offentlig plats. Privat kvartersmark kan innefattas. 

1c. Större än 0,25 ha

För att avgränsa karteringsarbetet till den skala som gröntypologin är tänkt att 

användas, regional och kommunal stadsplanering, så krävs en 

storleksavgränsning. Föreslagen avgränsning är 0,25 ha, 50 X 50 meter. Siffran 

0,25 ha kommer främst från svensk tillämpad grönstrukturplanering. 

1. Definiering av offentligt tillgängliga grönområden > 0,25 ha



Att klassificera karaktären hos den 

kollektiva nyttan, om det är natur, park, 

hårdgjort eller en funktionsspecifik 

anläggning, liknar terrängkartan eller 

Grahns parkkaraktärer. Denna 

klassificering kan även karaktärisera 

kostnadssidan, vad det krävs för skötsel 

och underhåll, vilket liknar vanliga 

skötselkartors ytor. 

2. Klassificering av markkaraktär
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2. Klassificering av markkaraktär

Karteringsnyckel



2. Klassificering av markkaraktär

Naturmark
(örtskikt)

Parkmark
(grässkikt)

Hårdgjord mark
(hårdgjort markskikt)

Anläggningsmark
(funktionsspecifik mark)



2. Klassificering av markkaraktär

Parkmark

Hårdgjord mark

Anläggningsmark

Landskapspark

(brukspark, aktivitetspark)

Stadspark

(finpark, prydnadspark)

Öppen gräsmark

(äng, gräsfält)

Halvöppen gräsmark

(lund)



3. Klassificering av markägande

Från ett 

samhällsekonomiskt 

perspektiv betyder denna 

klassificering att 

rättighetsregimen beskrivs, 

dvs. vem som äger och 

oftast förvaltar marken. 

Markägandet beskrivs i 

fyra klasser; kommunalt, 

statligt, privat, övrigt, med 

hjälp av markägokartor. 



Karteringsprocedur



Karteringsprocedur



Kartunderlag



Karteringsresultat



Södertälje
Karteringsresultat



Täby
Karteringsresultat



Farsta
Karteringsresultat



Tillämpningsexempel

Jämförande tillgångsstudier



Ytmässig fördelning av gröntypologins huvudtyper
Jämförande tillgångsstudier

Kommentar: Det finns något mindre av offentliga grönområden i Täby, men 

mängden parkmark är ungefär lika stor i alla pilotområdena.  



Ytmässig fördelning av gröntypologins undertyper
Jämförande tillgångsstudier

Kommentar: Naturmarken är ganska lika sammansatt. Parkmarken består 

i Södertälje mest av landskapspark, i Farsta saknas stadspark nästan. Mest 

hårdgjord mark i Södertälje och mest anläggningsmark i Farsta. 

Naturmark Parkmark

Hårdgjord mark Anläggningsmark



Tillämpningsexempel

Jämförande närhetsstudier



Gångavstånd till grönområde
Jämförande tillgångsstudier

Södertälje

Farsta

Täby

Kommentar: I Täby har man längst gångavstånd till närmaste offentliga 

grönområde.   



Gångavstånd till park
Jämförande tillgångsstudier

Södertälje

Farsta

Täby

Kommentar: I Södertälje har man allra närmast parkmark.  



Gångavstånd till stadspark
Jämförande tillgångsstudier

Södertälje

Farsta

Täby

Kommentar: Det är långt till närmaste stadspark i alla områden.  



Tillämpningsexempel

Markägande- och bevarandeanalys



Markägande Södertälje
Markägande- och bevarandeanalys

Kommentar: Den privata marken är utspridda små öar i ett hav av 

kommunal mark. 



Markägande Täby
Markägande- och bevarandeanalys

Kommentar: Stora delar av marken är i privat ägo i Täby



Markägande Farsta
Markägande- och bevarandeanalys

Kommentar: Den privata marken är utspridda små öar i ett hav av 

kommunal mark. 



Ytmässig fördelning av markägande
Markägande- och bevarandeanalys

Kommentar: Största delen av de offentliga grönområdena är kommunal 

mark.



Tillämpningsexempel

Förvaltningsekonomiska analyser



Förvaltningskostnad
Förvaltningsekonomiska analyser

Priser för skötsel och underhåll (uppskattade i samråd med SLU Alnarp)

Gammal skog, hällmark och hällmarksskog,

våtmark och sumpskog, ruderatmark: 0,20 kr/kvm/år

Övrig skog: 0,50 kr/kvm/år

Halvöppen gräsmark, öppen gräsmark: 2 kr/kvm/år

Landskapspark: 5 kr/kvm/år

Stadspark 10 kr/kvm/år

Hårdgjord mark (samtliga): 10 kr/kvm/år

Kommentar: Det går således att grovt beräkna 

förvaltningskostnaden för olika områden. 



Tillämpningsexempel

Relation mellan täthet och gröntyper



Bebyggelsetyper
Relation mellan bebyggelsestruktur och gröntyper

Södertälje Täby Farsta



Korrelation mellan täthet och grönyta per person
Relation mellan bebyggelsestruktur och gröntyper

Kommentar: Täthet och grönyta per person följer 

varandra tydligt för vardera gröntyp. 



Andelen naturmark sjunker med tätheten. Andelen parkmark relativt konstant, det finns alltså lika mycket 

park där det är småhus som där det är hög kvarterstad. Detta kan sägas bekräfta tidigare forskning 

(Grahn) som menar att efterfrågan på park är konstant oavsett var man bor i staden. Tar man däremot bort 

den hårdgjorda ytan så blir resultaten lite annorlunda. Då kan man säga att andelen parkmark ökar när 

bebyggelsen blir tätare och mer sluten, däremot sjunker i princip andelen naturmark fortfarande med tätheten. 



Korrelation mellan bebyggelsetyper och gröntyper
Relation mellan bebyggelsestruktur och gröntyper

Kommentar: Det finns en tendens att andelen anläggningsmark och andelen naturmark följer bebyggelsetyp och grönyta per 

person, vilket skulle betyda att ju mer trycket ökar på grönytorna desto mindre blir natur och markanläggning och desto mer 

urban är bebyggelsetypen. På så sätt följs bebyggelsetyp och gröntyp åt. Ju tätare ju mer generellt blir gröntyper i termer av 

park och hårdgjort offentligt rum. 



Tillämpningsexempel

Tillämpning i lokal förtätningsplanering



Förtätningsscenarier Jakobsberg
Tillämplig i lokal förtätningsplanering

Scenario Komplettera

Scenario Förvandla

Nuläge



Analys BTA (Täthet)
Tillämplig i lokal förtätningsplanering

Täthet



Analys Grönyta och Gångavstånd grönyta
Tillämplig i lokal förtätningsplanering

Grönyta Gångavstånd grönyta



Analys Gröntyper
Tillämplig i lokal förtätningsplanering

Kommentar: Olika scenarier ger olika kostnader men också olika intäkter!



Tillämpningsexempel

Exploateringskalkyler



Nya Årstafältet



Nya Årstafältet

30 hektar park



Nya Årstafältet

Tillgång till 30 ha park = +2000 kr/kvm*

*enligt Stadskvalitetmodellen



Nya Årstafältet

Tillgång till 30 ha park = +2000 kr/kvm*

Nya bostäder = 4000 lgh

*enligt Stadskvalitetmodellen



Nya Årstafältet

Tillgång till 30 ha park = +2000 kr/kvm*

Nya bostäder = 4000 lgh

Fastighetsvärde = +640 Mn kr

*enligt Stadskvalitetmodellen



Nya Årstafältet

Tillgång till 30 ha park = +2000 kr/kvm*

Nya bostäder = 4000 lgh

Fastighetsvärde = +640 Mn kr

Befintliga bostäder = 8000 lgh

*enligt Stadskvalitetmodellen



Nya Årstafältet

Tillgång till 30 ha park = +2000 kr/kvm*

Nya bostäder = 4000 lgh

Fastighetsvärde = +640 Mn kr

Befintliga bostäder = 8000 lgh

Fastighetsvärde = +1300 Mn kr
*enligt Stadskvalitetmodellen



Nya Årstafältet

2 Mdr kr



Sten Nordin

Borgmästare 

Stockholm

”Stockholm ska bli 

världsledande i 

parkplanering.”

Regina Kevius

Stadsbyggnadsborgarråd



alexander.stahle@spacescape.se

Tack!


