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Sammanfattning av projektet Kulturhistorisk värdering av 
grönområden – en metodutveckling 
Projektet Kulturhistorisk värdering av grönområden – en metodutveckling, som skall ses 
som en pilotstudie, är en del i det angelägna arbetet att uppmärksamma gröna miljöers 
innehåll och betydelse. Bakgrunden och motivet till pilotstudien är att det saknas 
kunskapsunderlag för att bedöma och förhålla sig till kulturhistoriska värden i parker och 
grönområden. 
 
Målet har varit att utarbeta en metod för kulturhistorisk värdering av parker och 
grönområden. Projektet syftade till att regionens parker och grönområden skall förstås och 
värnas mer insiktsfullt och därmed möjliggöra en konstruktiv delaktighet för 
kulturmiljösektorn i regionplaneringen.  
 
Det huvudsakliga arbetet utfördes våren 2011 med Stockholms stadsmuseum i 
projektledning, en referensgrupp bestående av representanter från Nacka och Haninge 
kommuner, Stockholms stadsbyggnadskontor samt Stockholms länsmuseum samt styrgrupp 
från Stadsmuseet och Regionplanekontoret. Delfinansiering erhölls från Stockholms läns 
landstings miljöanslag och kulturmiljövårdsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Projektets utarbetade metod har utgått från Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska 
värderingsmodell för bebyggelse. Den modellen har sedan modifierats och anpassats till det 
gröna kulturarvet. Föreslagen värderingsmetod är tänkt att fungera som ett hjälpmedel, likt 
en verktygslåda att använda vid den kulturhistoriska värderingen. Metoden är uppbyggd av 
flera delvärden som beskrivs och exemplifieras. Projektets arbete och resultat är presenterat 
i en rapport. 
 
Föreslagen värderingsmetod är inte fastslagen och färdig, utan är en metod som bör prövas 
och också vidareutvecklas. En angelägen uppgift är att just pröva metoden praktiskt på ett 
antal parker och grönområden, för att utvärdera användbarheten av metoden under olika 
förutsättningar. Stockholms stadsmuseum ska i ett kommande projekt inventera och pröva 
att klassificera ett antal grönområden. Mer kunskaper om våra parker och grönområden 
liksom därmed ett större jämförelsematerial är centralt för att kunna göra kulturhistoriska 
värderingar och bedömningar.  
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