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1.  INLEDNING

NORDIC GREEN SPACE AWARD – MÄNNISKOR, SAMHÄLLE OCH 
MILJÖ

Nordic Green Space Award är en nordisk kvalitetsstandard för parker och grönområden. Bakom standarden står ett 
partnerskap med fler än 25 olika aktörer och intressenter i Danmark, Norge och Sverige. Grönområden – trädgår-
dar, parker, kyrkogårdar och naturområden – har fått en ständigt ökande och bredare betydelse. Det handlar om 
livskvalitet, rekreation, hälsa och klimatanpassning och en dagordning som sträcker sig långt utöver den klassiska 
parkens.

Partnerskapets vision är att skapa en kvalitetsstandard, som kan stärka uppmärksamheten och medvetenheten om 
parkers och grönområdens betydelse, samt även öka värdet av den fackmässiga kunskap, som finns inom bran-
schen. Målet är att höja standarden och främja kunskap och användning av våra gemensamma grönområden, 
tillsammans med och till gagn för våra brukare, gäster och turister samt park- och naturförvaltare. Fackmännen in-
spireras och stärks genom att bli bedömda av en domargrupp, som består av fackmän, experter och lekmän. 

En Nordic Green Space Award är något man ansöker om, och det tas ut en blygsam ansökningsavgift, som ska 
täcka en del av omkostnaderna för att genomföra bedömningen och marknadsföra kvalitetsstandarden och de grön-
områden som tilldelats utmärkelsen. 

De kriterier, som ligger till grund för bedömningen delas in i tre kategorier: 

• Struktur och generella aspekter
• Funktionalitet och upplevelser
• Förvaltning och organisation

Kriterierna omfattar därmed många aspekter, som rymmer allt från utformning, storlek, rekreationsmöjligheter och 
kultur till styrning, medborgarengagemang, klimatpåverkan och kommunikation.

Utvecklingsprojektet har drivits av partner i Danmark, Norge och Sverige, men vår vision är nordisk, och vi hoppas 
kunna hälsa fler nordiska länder välkomna, när standarden väl är utprövad och etablerad.

Mycket nöje med handboken ”Nordic Green Space Award – från A till Ö”!

HELENE BUGGE
Daglig leder for BAD, 
PARK OG IDRETT,
Norge

KIRSTEN LUND  
ANDERSEN
Formand for Kommunale  
Park- og Naturforvaltere,  
Danmark

STEN GÖRANSSON 
Ordförande för  
Föreningen Sveriges 
Stadsträdgårdsmästare,  
Sverige

CECIL CORNELIS
KONIJNENDIJK 
Professor, IGN,
Københavns Universitet,
Danmark
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PARTNERSKAPET BAKOM NORDIC GREEN SPACE AWARD

SKANDINAVISK STYRGRUPP 

• Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN)
• Norge: BAD, PARK OG IDRETT (BPI)
• Sverige: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)

PARTNER 

• BAD, PARK OG IDRETT, Norge
• FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanlegssektoren, Norge
• Föreningen Sveriges Stadsträdsgårdsmästare (FSS), Sverige
• Friluftslivets fellesorganisasjon, Norge
• Friluftsrådet, Danmark 
• Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danmark
• Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sverige
• Skov & Landskab, Københavns Universitet, Danmark

UTVECKLINGSGRUPPEN har förutom partnerna bestått av 

• Bergen kommune, Norge
• Göteborgs stad, Sverige
• Københavns kommune, Danmark
• Landskapsutveckling, SLU, Sverige
• Luleå kommun, Sverige
• Lunds kommun, Sverige
• Malmö stad, Sverige
• Odense kommune, Danmark
• Oslo kommune, Norge
• Randers kommune, Danmark
• Slots- og Ejendomsstyrelsen, Danmark
• Stavanger kommune, Norge
• Uppsala kommun, Sverige
• Vordingborg kommune, Danmark
• Aalborg kommune, Danmark
• Aarhus kommune, Danmark

ANDRA SAMARBETSPARTNER

• International Federation of Parks and Recreation Administration (IFPRA)
• SGS Environmental & Management Consultancy
 

SPONSORER
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2.  FÖR ANSÖKARE
Parker och grönområden som kan uppnå kvalitetsstämpeln Nordic Green Space Award ska vara offentligt tillgäng-
liga utan betalning. De sträcker sig därför från landskap, över skogar och sjöområden till oaser i stadsliknande 
bebyggelse. Det kan vara en klassisk park, en kyrkogård, en stadsnära skog eller en grön friareal.

VARFÖR ANSÖKA OM NORDIC GREEN SPACE AWARD?

Utmärkelsen Nordic Green Space Award uppnås genom att man ansöker om den, eftersom man inom organisatio-
nen räknar med att ha en park eller ett grönområde, som motsvarar den högsta kvaliteten på området, exempelvis i 
form av rekreationsmöjligheter, utformning, mångfald och biodiversitet.

Kvalitetsbeteckningen Nordic Green Space Award sätter fokus på förvaltningens arbete med att ge brukarna grön-
områden av hög kvalitet. En Green Space Award-utmärkelse understödjer politikernas och ägarnas profilering och 
prioritering av medel till parkförvaltningen. Den kan användas för marknadsföring av platsens egenart och attrakti-
vitet samt till att locka turister från in- och utlandet.

Därutöver blir organisationen själv mer uppmärksam på de kvaliteter som området har och får ett större medve-
tande och ett tydligare fokus på de många element som ska bedömas i samband med en ansökan. Själva ansök-
ningsprocessen stärker organisationens medvetande om de många faktorer, som sammantaget utgör kvaliteten i ett 
område. Motsvarande effekt har själva bedömningen, där organisationen ska finnas tillgänglig för att besvara och 
vidareutveckla/utreda domarens frågor.

När Nordic Green Space Award uppnås, så kommer utmärkelsen självklart att vara ett erkännande som kan använ-
das i marknadsföringen både lokalt, nationellt och internationellt. Partnerskapet Nordic Green Space Award kom-
mer likaså att marknadsföra de platser som uppnår kvalitetsstämpeln.

Sammanfattningsvis kan en ansökare förvänta sig att den egna organisationen stärks med ett ökat fokus på kvalitet, 
man uppnår avsevärda marknadsföringsfördelar samt ger ett väsentligt bidrag till att kvalitetsbegreppet utvecklas 
och stärks, både nationellt och i ett nordiskt perspektiv.
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HUR ANSÖKER MAN OCH VAD KOSTAR DET?

Organisationen ska själv sända in ansökan om en kvalitetsbedömning som kan ge Nordic Green Space Award, 
samt betalar i samband med ansökan en avgift, som ska täcka omkostnaderna för NGSA-standarden, särskilt för 
domararbetet och marknadsföringen av standarden. Avgiften är 10.000 kr under 2013 och 2014. Den aktuella 
avgiften framgår av hemsidan www.greenspaceaward.com.

Ansökningar och förfrågningar angående ansökningar skall ställas till respektive lands sekretariat:

• Danmark: KPN, sekretariat@parkognatur.dk. Telefon +45 40 97 44 44
• Norge: FAGUS, Schweigaards gate 32 F2, 0191 Oslo. post@fagus.no. Telefon +47 94 14 32 10
• Sverige: FSS, info@stadstradgardsmastare.org. Telefon: +46 70 49 47 534

Det framtagna ansökningsformuläret, som finns tillgängligt via www.greenspaceaward.com, ska användas, och för-
valtningen ska bifoga en rad dokument, som domarna ska använda i sin bedömning. En fullständig lista finns här:

UPPLYSNINGAR SOM SKA FRAMGÅ AV ANSÖKAN

• Information om ansökare, inkl. kontaktuppgifter
• Basfakta om parken/grönområdet: Namn, storlek, belägenhet, typ, ägare etc.
• Upplysningar om områdets hemsida eller förvaltningens hemsida.
• Kort beskrivning (maximalt 500 ord) av parken/grönområdet, karaktäristik och särdrag.
• Av de fem kriterierna för Funktionalitet och upplevelser ska de två viktigaste anges med prioritet 1 respektive 2.
• Kort beskrivning av organisationen bakom grönområdet, förvaltningen, inklusive relevanta budgetar.

NÖDVÄNDIGA BILAGOR, DOKUMENT OCH DOKUMENTATION

• Översiktskarta som visar parkens/grönområdets belägenhet i en grön struktur.
• Översiktskarta som visar parkens/grönområdets innehåll och belägenhet, samt relation till de närmaste 

omgivningarna, bland annat tillgänglighetsaspekter, P-platser, busshållplatser etc.
• Beskrivning av parken/grönområdet och dess funktion.
• Visions- och målsättningsbeskrivningar för parken/grönområdet samt andra förvaltningsplaner.
• Dokument eller riktlinjer för exempelvis parkens/grönområdets funktion och vision riktade till driftspersonal, om 

sådana dokument finns.
• Dokument rörande driftspersonalens utbildningsförhållanden.
• Broschyrer och annat material som exempel på informationsspridning.
• Dokumentation rörande brukarundersökningar och brukarengagemang.

ANSÖKNINGSTIDER

• Ansökan senast den 15 januari – beslut i slutet av maj, överlämnande i början av juni.
• Ansökan senast den 15 maj – beslut i slutet av september, överlämnande i mitten av september.
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3.  FÖR DOMARE

SYFTET MED DOMARARBETET

Det inrättas ett antal nationella domarkommittéer, som genom gemensam utbildning och dialog tillför ny kunskap 
genom NGSA-standarden. Domarna ska, i dialog med ansökaren, medverka till att öka kvaliteten hos det område 
som ansökan gäller, genom att använda sin kunskap och erfarenhet från tidigare bedömningar.

MÅLET FÖR DOMARARBETET

• Värdera om ansökaren lever upp till kraven för att motta en NGSA, genom att använda NGSA:s 
kriterieformulär.

• Gå igenom ansökan med utgångspunkt i det fysiska området.
• Göra besök i det ansökande området och föra en dialog med ansökaren om kvalitet och utveckling.
• Utarbeta en skriftlig rekommendation till det nationella sekretariatet, av vilken det framgår om området 

rekommenderas till NGSA eller ej.
• Domarna ska skriftligt redogöra för styrkor, brister och utvecklingsmöjligheter i det enskilda ansökande området.
• Om praktiska förändringar har påbörjats men ännu inte fullt implementerats, ska tonvikten läggas på att 

dessa övergångsfaser erkänns och ses positivt på vid bedömningen. Alla domare ska genomgå en NGSA 
domarutbildning. 

STYR- OCH UTVECKLINGSGRUPP

Centralt i Nordic Green Space Award är domararbetet och organisationen, som driver standarden.

Domarna har en viktig uppgift i att föra vidare både svaga och starka sidor i NGSA-standarden, så att styr- och ut-
vecklingsgruppen kan bidra med olika kunskaper till att fortlöpande förbättra standarden. Det gäller både kriterier, 
själva bedömningen, praktiska omständigheter och processen för den enskilde ansökaren.

Därför ska alla ordförande i domarkommittéerna genomföra en kort utvärdering av den enskilda bedömningspro-
cessen i samarbete med resten av domarkommittén, och därefter – om det är relevant – återrapportera till det natio-
nella sekretariatet.
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BLI DOMARE – EN SPÄNNANDE YRKESMÄSSIG 
UTVECKLINGSMÖJLIGHET

Domararbetet inom Nordic Green Space Award är en spännande yrkesmässig utvecklingsmöjlighet, där man kan 
vara med om att skapa ramarna för att våra parker och grönområden utvecklas till gagn för brukare och till inspira-
tion för hela sektorn och beslutsfattarna.

SOM DOMARE KAN DU

• Vara med om att sätta fokus på våra gemensamma grönområdens innehåll och betydelse.
• Komma runt i landet och se på olika grönområden.
• Få möjlighet att diskutera och utbyta idéer med andra med samma intresse för det gröna.
• Få goda möjligheter att nätverka med andra domare och parkchefer.
• Kunna få in både kursen, domararbetet och frivilligt arbete i ditt CV.
• Få en ingående förståelse för NGSA:s kriterier och processer under en tvådagars utbildning.
• Få insikt i alla NGSA:s aspekter, däribland tilldelningskriterier och möjligheten att ha en konstruktiv dialog med 

ansökaren/förvaltaren.
• Se domararbetet som en del av din fortsatta personliga utveckling.
• Utnyttja möjligheten att bidra med dina tankar och idéer om NGSA-standarden till den nordiska styrgruppen.
• Eventuellt erfarenhetsutbyte med domare från andra nordiska länder. 

SÅ HÄR BLIR DU DOMARE

NGSA är hela tiden på jakt efter nya domare, som intresserar sig för våra grönområden.

Om du vill ansöka om att bli NGSA-domare, så sänd vänligen ett e-mail med en uppdaterad kopia av ditt CV samt 
en kort beskrivning av dig själv och varför du gärna vill bli domare. Du hittar kontaktupplysningar på  
www.greenspaceaward.com.

Därefter får du besked om du antas till domarutbildningen, så att du därefter kan vara med att bedöma NGSA-
ansökningar och inte minst bli inspirerad och dela dina erfarenheter och idéer med andra.

Det genomförs normalt en domarkurs om året i april månad.
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KVALITETSKRITERIER – TEMAN
 

Nordic Green Space Award

TEMA HUVUDKRITERIER EXEMPEL PÅ UNDERKRITERIER
 

A. Struktur och  
generella  
aspekter

Storlek, karaktär och belägenhet Har parken lämplig storlek, karaktär och struktur vad gäller parkens funktion?

Tillgänglighetsförhållanden Hur bedöms tillgängligheten till parken?
 

B. Funktionalitet 
och upplevelser

Rekreation och sociala aspekter Hur bedöms parkens möjligheter när det gäller användning vid olika årstider?

Kultur och historia Prioriteras kulturella och/eller historiska aspekter i (förvaltnings)planer eller andra dokument?

Natur och biodiversitet
Prioriteras natur- och biodiversitetsaspekter i (förvltnings)planer och/eller andra planer och 
dokument?

Landskap mm
Har det använts vackra, solida och hållbara material i parkens beläggningar, utrustning/
faciliteter etc.?

Miljö och klimat Hur bedöms parken bidra till lokal klimatanpassning?
 

C. Förvaltning  
och organisation

Styrning/engagemang
Har parken en särskild strategisk förvaltningsplan/-dokument som fastlägger strategiska 
visioner, mål och prioriteringar för området?

Drift
Hur framstår underhållsnivån i förhållande till parkens önskade funktioner, faciliteter och 
karaktär?

Kommunikation och information Hur bedöms informationsspridningen om parken i själva parken?

Den park eller det grönområde som har anmälts till bedömning ska bedömas av en domarkommitté. Denna gör sin 
bedömning med hjälp av kriterieuppsättningen, mot bakgrund av parkbesök kombinerat med en genomgång av 
dokumentationen av områdets förvaltning i en deskstudie. De enskilda kriterierna bedöms på en skala från 1–5 och 
läggs samman till ett samlat kvantitativt betyg. I bedömningen ingår även ett underbyggt kvalitativt uttalande, som 
framhäver områdets särskilda kvaliteter.

4.  KVALITETSKRITERIER
Den gröna sektorn har saknat en gemensam grund för att förstå och formulera kvaliteten i parker och grönområden 
mellan olika intressen och aktörer. De kriterier vi har kommit fram till genom två års diskussioner och testningar i 
Skandinavien ska bidra till att utveckla, erkänna och marknadsföra stadsnära grönområden av hög upplevelsemäs-
sig och rekreativ kvalitet. Kriterierna kommer att utvärderas genom användning och nödvändiga ändringar kommer 
att göras.

De grönområden som uppfyller kriteriernas krav kommer att tilldelas kvalitetsstämpeln Nordic Green Space Award, 
och ingå i ett skandinaviskt nätverk av särskilt utmärkta parker och stadsnära grönområden.

Kärnan i kvalitetsstämpeln består av en uppsättning kvalitetskriterier, som grupperas i följande tre teman:

   A. Struktur och generella aspekter
   B.  Funktionalitet och upplevelser
   C.  Förvaltning och organisation

Parker och förvaltningar som bedöms enligt Nordic Green Space Award bedöms efter en lång rad kriterier, som 
delas in i tre teman – se sammandraget nedan. För att se den fullständiga kriterieuppsättningen, se bilagan längst 
bak i handboken eller besök www.greenspaceaward.com.
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A. STRUKTUR OCH GENERELLA ASPEKTER
Storlek, läge, tillgänglighet samt omgivningarnas inverkan på parken/grönområdet ska värderas/bedömas. Det är 
viktigt att parken fyller den huvudfunktion området är avsett att ha och att tillgänglighet, storlek, funktioner och att-
raktioner är anpassade till de brukargrupper den ska betjäna.

B. FUNKTIONALITET OCH UPPLEVELSER
Temat är indelat i fem delar. Den förvaltare som vill ha sin park/grönområde bedömd, väljer vilken del som ska 
ha första respektive andra prioritet. I poängberäkningen viktas dessa med 40 respektive 30 procent, medan de tre 
andra huvudkriterierna viktas med vardera 10 procent. Systemet säkrar därmed att Nordic Green Space Award 
kan tilldelas parker och grönområden med väldigt olika karaktär och innehåll.

• Rekreation och sociala aspekter bedöms i ett helårsperspektiv, utbudet av rekreativa faciliteter, deras kvalitet och 
om de erbjuder olika upplevelser. 

• Kultur och historia handlar om hur parken anknyter till sin egen och platsens historia, om det finns konst i parken 
och om parken används till kulturella aktiviteter. 

• Natur och biodiversitet ska bedöma bland annat speciella biotoper, åtgärder som främjar biodiversitet och 
förekomsten av gamla, naturliga träslag. 

• Landskap och estetik lägger vikt vid om marken utgör en landskapsmässig helhet, hur den har anpassats till det 
omgivande landskapet/stadsmiljön och om man har använt vackra, solida och hållbara material. 

• Miljö och klimat värderar om parkens skötsel är miljövänlig, om den bidrar till lokal klimatanpassning och om 
den omfattas av överordnade miljöplaner.

C. STRATEGI OCH BRUKARENGAGEMANG
Här bedöms förvaltningens planer och om brukarna är med om att påverka parkens planer och förvaltning.

• Drift och underhåll. Underhållet och renhållningen i parken/grönområdet bedöms, och huruvida det stämmer 
överens med områdets funktion och karaktär, samt om underhållet sköts av kvalificerad personal. 
 

• Kommunikation och information. Presentationen av parken/grönområdet bedöms, såväl vad gäller hemsidor, 
informationstavlor som skyltar, men även om den vänder sig till turister som inte talar det lokala språket. 
Dessutom ska de som står för den dagliga driften vara förtrogna med parken/grönområdet.

POÄNGSYSTEMET

Totalt kommer poängen för parken/grönområdet att ligga mellan 1 och 5. För att uppnå Nordic Green Space 
Award krävs att parken uppnår 3,66 poäng eller mer. Poängsumman räknas ut efter en fördelningsnyckel, där tema 
A och C genomsnittsberäknas, medan tema B viktas utifrån förvaltarens prioritering. Poängsummorna för A, B och 
C läggs sedan samman och delas med 3 för att komma fram till den slutliga poängsumman.

I praktiken räknas poängsummorna ut så här: Alla underkriterier bedöms och ges 1 – 5 poäng. Huvudkriteriets po-
äng utgörs av genomsnittet av underkriterierna. Poängberäkningen för tema A och tema C görs på samma sätt.
Strategi och brukarengagemang: A = (A1+A2)/2, C = (C1+C2+C3)/3. När det gäller B, funktionalitet och upple-
velser, väljer förvaltaren de teman som ska ha prioritet 1 och 2. Dessa viktas med 40 % respektive 30 %.  
Om exempelvis B1 ska ha prioritet 1 och B2 prioritet 2 så görs uträkningen så här: 
B = (B1*0.4) + (B2*0.3) + (B3*0.1) + (B4*0.1) + (B5*0.1). Därefter summeras A+B+C och delas med 3.
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5.  BEDÖMNINGEN

FRÅN ANSÖKAN TILL ÖVERLÄMNANDE
Ansökaren sänder in ansökan till det nationella sekretariatet, som säkerställer att nödvändig dokumentation har 
mottagits. Bedömningen av grönområdet överlåtes till en domarkommitté. Ledaren för kommittén går igenom den 
insända dokumentationen och skriver ett sammandrag till resten av kommittén före parkbesöket. Domarkommittén 
besöker sedan parken/grönområdet, där förvaltaren ska vara tillgänglig och gärna även en lokal brukare, och fyl-
ler i kriterieformuläret. Mot bakgrund av den poäng parken/grönområdet uppnår, rekommenderar domarkommittén 
den nationella ledningen att tilldela ansökaren NGSA.

Domarkommittén avger också ett skriftligt utlåtande som framhäver parkens utvecklingsmöjligheter. Den nationella 
ledningen för NGSA beslutar sedan om utmärkelsen ska tilldelas och överlämnar den. 

Domararbetet och organisationen kring ansökan och domare beskrivs i detalj i bilaga 3.
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6.  NÄR MAN HAR TILLDELATS  
     EN GREEN SPACE AWARD

SÅ HÄR UPPMÄRKSAMMAS UTMÄRKELSEN

När en bedömning har gjorts med ett positivt utfall, så markeras detta i den nationella NGSA-ledningens regi.

• Det överlämnas ett diplom vid en mindre högtidlighet, dit även pressen bjuds in.
• Organisationen som tar emot utmärkelsen kan använda den NGSA-logo, som ställs till förfogande, i samband 

med tilldelning och marknadsföring.
• NGSA-organisationen sänder ut ett nationellt pressmeddelande om tilldelningen och använder tillgängliga 

kanaler för att synliggöra tilldelningen av en Green Space Award.
• Tilldelningen görs känd på Nordic Green Space Awards hemsida www.greenspaceaward.com.

En Nordic Green Space Award gäller i tre år, varefter den kan förnyas genom en ny bedömning.
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7.  ORGANISATIONEN

STYRANDE ORGAN

Det styrande organet och projektansvarig är den nordiska styrgruppen, som varje år skiftas om att ha ledarrollen. 
Styrgruppen träffas minst två gånger om året eller efter behov. Den består av

• Danmark:  Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN)
• Norge:  BAD, PARK OG IDRETT (BPI)
• Sverige:  Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)

Nordic Green Space Award har som målsättning att bli en nordisk organisation. Idag är Danmark, Norge och Sve-
rige med, och man ska arbeta för att få med Finland och Island.

Styrgruppen stöds av det nationella sekretariatet i det land ledaren kommer från.

NORDISKT SEKRETARIAT

Sekretariatet har endast en administrativ funktion. Det samordnar arbetet inom NGSA och deltagarländerna.
Sekretariatet håller kontakt med de olika nationella sekretariaten, och stödjer den övriga organisationen efter behov. 

NATIONELL ORGANISATION OCH SEKRETARIAT
Nationellt har NGSA en ledning som utgår från partnerna samt har ansvar för det nationella sekretariatet. Om en 
ansökare ska tilldelas Nordic Green Space Award avgörs av den nationella ledningen. De undertecknar även det 
officiella diplomet och överlämnar utmärkelsen. I händelse att en park inte tilldelas NGSA kan beslutet överklagas 
till den nationella ledningen.

Nationellt finns förutom ett sekretariat även en domargrupp.

GEMENSAMMA MÖTEN

Varje år hålls ett gemensamt NGSA-symposium, som växelvis arrangeras av deltagarna i den nordiska styrgrup-
pen. Inbjudna är projektansvariga, projektpartner, samarbetspartner och sponsorer. De nationella sekretariaten ska 
också träffas, och en del av symposiet ska avsättas till ledarna för domarkommittéerna.

De gemensamma mötena ska säkra att vidareutvecklingen sker på gemensam grund och att NGSA upprätthåller 
anseende och prestationsförmåga.
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BILAGOR

BILAGA 1
ANSÖKNINGSFORMULÄR OCH BILAGEFÖRTECKNING

ANSÖKAN OM UTMÄRKELSEN  NORDIC GREEN SPACE AWARD – SVERIGE

Ansökan insänds med relevanta bilagor till FSS, c/o Sven-Olov Orback, Carl Gustafs väg 26 B, 211 46 Malmö

1 Ansökare

Organisation:

Adress:

Postnummer och ort:

Land:

Namn på kontaktperson:

Kontaktpersonens telefon och e-mail:

2 Basfakta om grönområdet

Namn:

Storlek:

Belägenhet:

Typ (t.ex. stadspark, kvarterspark, naturområde, skog, pocketpark, slottsträdgård, kyrkogård, grönområde): 

Ägare:
Eventuellt annat:

3 Upplysningar om parkens hemsida och/eller förvaltningens hemsida

4 Kort karaktäristik av parken
Kort karaktäristik av grönområdet (max 500 ord), som beskriver parken, dess karaktäristika och särskilda egenskaper 
samt funktion:

5 Val av prioritet 1 och 2 för bedömning

I temat Funktionalitet och upplevelser ska ansökaren välja vilka av de fem funktioner som ska ha huvudprioritet. Prioritet 
1 viktas med 40 % i bedömningen, prioritet 2 med 30 % och de övriga med vardera 10 %.  
Funktionerna är: 1) Rekreation och sociala aspekter; 2) Kultur och historia; 3) Natur och biodiversitet; 4) Landskap och 
estetik; samt 5) Miljö.

Prioritet 1: 

Prioritet 2: 
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6 Kort beskrivning av organisationen bakom parken
Kort beskrivning av organisationen bakom grönområdet, förvaltningen, inkl. relevanta budgetar, om möjligt en 
driftsbudget för detta grönområde.

7 Övrigt

8 Underskrift 

BILAGEFÖRTECKNING TILL ANSÖKAN OM UTMÄRKELSEN NORDIC GREEN SPACE AWARD

Bilagor bifogas i möjligaste mån som pdf-filer

A Nödvändiga bilagor

Sätt kryss

Bilaga 1 Översiktskarta som visar parkens belägenhet i en grön struktur.

Bilaga 2
Översiktskarta som visar parkens innehåll och belägenhet samt relation till 
de närmaste omgivningarna, däribland tillgänglighetsaspekter, p-platser, 
busshållplatser mm.

Bilaga 3 Beskrivning av parken och dess funktion.

Bilaga 4 Visions- och målbeskrivningar för parken, samt andra förvaltningsplaner.

Bilaga 5 Dokument eller riktlinjer om t.ex. parkens funktion och vision riktade till 
driftspersonal, om sådant material finns.

Bilaga 6 Dokumentation rörande parkpersonalens utbildningsförhållanden.
Bilaga 7 Broschyrer eller annat material som exempel på kommunikation.
Bilaga 8 Dokumentation av brukarundersökningar och/eller brukarengagemang.

B Övriga bilagor

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12
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BILAGA 2
KVALITETSFORMULÄR SOM ANVÄNDS VID BEDÖMNING

POÄNG

Poäng ges från 1 (min. = i ingen eller ringa grad) till 5 (max. = i hög grad).

TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

 A. STRUKTUR OCH GENERELLA ASPEKTER

A1.
Storlek, 
karaktär och 
belägenhet

A1.1.Har området en 
lämplig storlek, karaktär 
och struktur med avseende 
på områdets funktion?

Deskstudie  
(kompletterad  
med besök)

• Bedöms utifrån områdets önskade huvud-
funktioner. T.ex. ska en ’folkpark’ för en 
hel stad ha en viss storlek, medan en 
grannskapspark kan vara mindre. Större 
stadsparker ska t.ex. erbjuda många olika 
upplev elser/aktiviteter.

• Bedöms primärt på grundval av kartma-
terial. 

A1.2. Ligger området väl 
placerat med avseende på 
funktionaliteten?

Deskstudie 
(kompletterad  
med besök)

• Om området är en ’stadspark’ och/eller 
mest har en funktion i förhållande till rekrea-
tivt ’vardagsbruk’, så är det viktigt att en del 
invånarna har bekvämt tillträde till området, 
t.ex. på 5-10 minuters gångavstånd. Men 
om parken är ett större naturområde eller 
ett rekreativt område för ’weekendanvänd-
ning’, så kan det vara acceptabelt med ett 
större avstånd från brukaren.

A1.3. Är området 
integrerat i en större, 
sammanhängande 
grönstruktur?

Deskstudie
+ besök

• Ligger parken isolerad eller finns det förbin-
delser med andra parker, grönområden, 
gröna stråk/stigar osv.? Titta på vilken park 
der rör sig om.

• För en större stadspark är det mindre viktigt 
att ha direkt anslutning till andra grönom-
råden, men även här är det viktigt med 
’gröna’ stråk och förbindelser, så att bru-
karna lätt kan få tillgång till området.

A1.4. Finns det störande 
faktorer utifrån, t.ex. buller, 
visuella störningar, som 
negativt påverkar området 
eller större delar av 
området?

Besök • Störs man t.ex. av trafikbuller, luftförorening-
ar osv., när man befinner sig i området? 5 
poäng för minst störningar.

A1 Resultat (genomsnitt, dvs. 
alla poäng dividerat med 
antal kriterier)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

A. STRUKTUR  OCH GENERELLA ASPEKTER

A2. 
Tillgänglighet

A2.1. Hur bedöms 
tillgängligheten till 
området?

Deskstudie + 
parkbesök

• Är det lätt och tryggt att ta sig till området, 
speciellt till fots eller på cykel?

• Finns det barriärer såsom stora vägar? Kan 
man komma till området med allmänna 
kommunikationer?

• Här ska även beaktas parkeringsmöjligheter 
– särskilt för brukare som inte har så 
många alternativa transportmöjligheter, 
t.ex. personer med funktionsnedsättning. 
Parkeringsförhållandena är också viktigare 
när området ligger lite i utkanten av eller 
utanför stan.

• Finns det cykelställ eller bra platser där man 
kan parkera cyklar?

A2.2. Hur bedöms  
områdets entréer?

Besök  
(komplet terat med 
deskstudie)

• Framträder entréerna tydligt?
• Finns det tillräckligt med entréer och är dessa 

jämnt fördelade?
• Är de tilltalande och inbjuds besökarna att 

stiga in?

A2.3. Hur är 
tillgängligheten i 
området?

Besök • Kan alla tilltänkta brukargrupper röra sig lätt 
och säkert i området?

• Finns det fokus på t.ex. universell design, 
dvs. tillgänglighet för alla, inkl. exempelvis 
personer med funktionsnedsättning och äldre?

A2 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

B. FUNKTIONALITET OCH UPPLEVELSER

B1.
Rekreation 
och sociala 
aspekter

B1.1. Prioriteras 
rekreativa och sociala 
aspekter i planer och 
strategier?

Deskstudie • Bedöm om de nämnda aspekterna finns 
nämnda och prioriteras i plan-/förvaltnings-
dokument, och särskilt i visioner och överord-
nade mål för området. Detta ska framgå av 
dokumenten och ansökningsformuläret.

• Inkludera i bedömningen även t.ex. kommu-
nens grönplan, friluftsstrategi, plan för idrott 
osv. En park kan därför ändå få poäng även 
om det inte finns en separat utvecklings- eller 
förvaltningsplan för själva området.

• Beakta även sambandet mellan det som finns i 
politiken och uttrycket/åtgärderna i området.

B1.2. Hur bedöms 
områdets möjligheter när 
det gäller användning 
under året, vid olika 
årstider?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Kan området användas även när det inte är vår 
eller sommar?

• Finns det t.ex. utbud/möjligheter för vinteraktivi-
teter, t.ex skidor, skridskobana, kälkbackar?  
Är området en del av ett längre skidspår? Hur 
förhåller det sig med belysning? Kan man 
springa en runda eller cykla om vintern eller 
senare på eftermiddagen? Röjs några av 
gångarna från snö och is?

B1.3. Hur bedöms nivån/
utbudet av rekreativa 
faciliteter utifrån områdets 
rekreativa och sociala 
funktioner?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Bedöm nivån på de rekreativa faciliteterna i 
området.

• Finns lämpligt antal, fördelning och typer av 
faciliteter till önskad rekreativ användning? 
Tänk på gångar, papperskorgar/soptunnor, 
picknick platser, grillplatser, men även t.ex. 
toaletter, dricksvattenfontäner och naturliga 
element som främjar rekreation (t.ex. vatten, 
backar, död ved).

B1.4. Hur bedöms 
kvaliteten på områdets 
rekreativa faciliteter?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Hur bedöms kvaliteten på faciliteter/inven tarier, 
dvs. gångar, bänkar, grillplatser, papperskor-
gar/soptunnor osv.? Är de nedslitna eller ej, är 
de anpassade till användning i området, etc.?

B1.5. Finns det specifika/
enskilda rekreativa 
faciliteter, områden 
och/eller attraktioner i 
området?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Vissa parker har speciella faciliteter, t.ex. 
träningsredskap, sinnesträdgårdar, särskilda 
lekplatser, skejtpark, parkour-banor, vattenele-
ment osv. Tänk på olika målgrupper – från de 
unga till de äldre.

• Rekreativa attraktioner kan även vara naturliga, 
dvs. inte bara byggnader, infrastruktur osv.

• I vissa fall kan det finnas speciella attraktioner, 
t.ex. ett zoo, en botanisk trädgård eller ett 
museum. Dessa ska även tas med i slutbedöm-
ningen.

B1.6. Finns det 
mötesplatser i området 
och hur bedöms deras 
nivå?

Besök • Finns det möjligheter/platser som främjar social 
samvaro och integration?

• Hur bedöms deras nivå?

B1.7. Erbjuder 
området många olika 
upplevelser?

Besök • För rekreation är det ofta viktigt att en park 
erbjuder olika upplevelser och möjligheter. 
Bedöm – med områdets storlek och rekrea tiva 
funktioner i åtanke – om det finns variation t.ex. 
med avseende på möjligheter till aktiviteter, 
men även alternativa möjligheter, t.ex. natur-
upplevelser, att sitta och njuta av området.

• När man går eller cyklar en tur genom 
området, upplever man då olika ’rum’?

B1 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER  BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

B. FUNKTIONALITET OCJ UPPLEVELSER

B2.
Kultur
& historia

B2.1. Prioriteras 
kulturella och/eller 
historiska aspekter i 
(förvaltnings)planer eller 
andra dokument?

Deskstudie • Bedöm om de nämnda aspekterna nämns 
och prioriteras i plan-/förvaltningsdokument, 
och särskilt i visioner och mål för området. 
Extra poäng ges om det finns en särskild 
förvaltningsplan för historiska strukturer och 
element. Men här inkluderas även stadens 
överordnade strategier och planer.

• Bedöm om området är fredat/har ett särskilt 
skydd utifrån dess kulturhistoriska värden.

• Beakta även sambandet mellan det som 
sägs i politiken och uttrycket/åtgärderna i 
området.

B2.2. Är området en 
plats för kulturella events? 
Sker det ofta?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Genomförs det events i området, t.ex. konser-
ter, utställningar osv. Sker det ofta?

• Spelar området en viktig roll i stadens kul-
turliv?

• Är den t.ex. ett ställe där kulturella aktiviteter 
utvecklas?

B2.3. Är området av 
särskilt kulturell och/eller 
historisk betydelse?

Besök + deskstudie • Här gäller det områdets speciella historia, 
design osv. De ska beaktas i sin lokala, 
nationella och nordiska kontext. Unika kvali-
teter ska viktas högt. Bevarandet av områdets 
ursprungliga beskaffenhet kan också ge flera 
poäng.  Här är det även viktigt om dessa 
kvaliteter kan upplevas av besökarna.

• Här gäller det även områdets speciella 
kulturella och/eller historiska element. t.ex. 
byggnader, trädgårdsanläggningar osv. De 
ska beaktas inom sin lokala, nationella och 
nordiska kontext. Unika kvaliteter ska viktas 
högt; också t.ex. speciella träd.

B2.4. Finns det konst 
inom området?

Besök  
(kompletterat med 
deskstudie)

• Närvaro, mängd och karaktär på konst i 
olika former.

• Är konst en integrerad del av områdets 
karaktär, historia och funktion?

• Bidrar konsten till att öka upplevelserna i 
området?

B2 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

B. FUNKTIONALITET OCH UPLEVELSER

B3.  
Natur och 
biodiversitet

B3.1. Prioriteras natur- och 
biodiversitetsaspekter i 
(förvaltnings) planer och/
eller andra planer och 
dokument?

Deskstudie • Bedöm om de nämnda aspekterna nämns och 
prioriteras i plan-/förvaltningsdokument, och sär-
skilt i visioner och mål för området. Beakta även 
kommunens överordnade strategier och planer 
för natur och biodiversitet.

• Bedöm även nivån på skydd av området, t.ex. 
ska status som nationalpark eller nationellt natur-
reservat viktas högt.

• Beakta även sambandet mellan det som sägs i 
politiken och uttrycket/åtgärderna i området.

B3.2. Hur bedöms den 
naturliga biodiversiteten 
i området och kan man 
uppleva detta när man 

besöker det?

Deskstudie
+ besök

• Bedöms på grundval av både typer och mängd 
arter och livsmiljöer.

• Fokusera även på naturliga biotoper, arter osv. 
Poäng ges för förekomst av naturlig biodiver-
sitet, men även med tanke på om man kan 
uppleva detta när man befinner sig i området.

• Finns speciella faktorer i området som främjar 
biodiversitet och naturvärden? Bedöm t.ex. 
förekomst och mängd död ved, men även t.ex. 
mossor.

• Men fokusera också på brukaren: kan han/hon 
uppleva den naturliga biodiversiteten?

B3.3. Finns det gamla 
träd värda att bevara i 
området?

Besök • Gamla träd generellt, men gärna med fokus på 
naturliga arter.

• Exotiska träd behandlas under kulturfunktionen.

B3 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

B. FUNKTIONALITET OCH UPPLEVELSER

B4.
Landskap & 
estetik

B4.1. Prioriteras 
landskapliga och 
estetiska aspekter i 
(förvaltnings)planer och/
eller andra dokument?

 Deskstudie • Bedöm om de landskapliga och/eller estetis-
ka aspekterna nämns och prioriteras i plan-/
förvaltningsdokumenten, och särskilt i visioner 
och mål för området.

• Men beakta även kommunens överordnade 
strategier och planer. Här kan det t.ex. röra 
sig om skydd och utveckling av landskapliga 
värden, områdets utformning, faciliteternas 
och byggnadernas estetik, ett enhetligt es-
tetiskt ’språk’ även när det gäller skyltning, 
belysning osv.

• Beakta även sambandet mellan det som 
sägs i politiken och uttrycket/åtgärderna i 
området.

B4.2.Hur utnyttjar 
området (i sin utformning 
osv.) de existerande 
fysiska omgivningarna 
och ramarna?
I vilken grad är området 
anpassat till omgivande 
landskap/stadsmiljö?

Besök + 
Deskstudie

• Har landskapliga former/kvaliteter t.ex. 
vattendrag, mossar/ängar, sjöar, kustlinjer, 
dalar, nivåskillnader, terräng, existerande 
planteringar utnyttjats i områdets utformning?

• Får besökarna inblick i det lokala landskapet?
• Bedöm även områdets integration i det om-

givande landskapet eller stadsmiljön? Finns 
det t.ex. en visuell länk mellan området och 
omgivande bebyggelse osv.? 

B4.3. Hur bedöms 
området som 
landskapsmässig/
sammanhängande enhet?

Besök (kompletterat 
med deskstudie)

• Förefaller området vara en sammanhängande 
helhet, med en tydlig struktur, ’berättelse’, 
harmoni.

• Upplever man en sammanhängande intention 
bakom området i utformningen?

• Verkar strukturen i området ändamålsenlig 
med avseende på områdets funktion och 
användning?

B4.4. Innehåller området 
stora element av särskilt 
landskapsmässigt eller 
estetiskt värde?

Besök +  
deskstudie

• Finns det delar av området eller vissa ob-
jekt i det som har en särskild estetisk eller 
landskaplig kvalitet. Här kan man tänka på 
byggnader, trädgårdsobjekt, områden med 
vatten m.m.

B4.5. Används det i 
områdets beläggningar, 
utrustning/faciliteter 
hållbara material?

Besök • Bedömning av material som använts i områ-
det, här främst ur estetisk synvinkel.

B4 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

B. FUNKTIONALITET OCH UPPLEVELSER

B5.  
Miljö och 
klimat

B5.1. Prioriteras 
miljöaspekter i 
(förvaltnings)planer och 
andra dokument?

Deskstudie • Bedöm om de nämnda aspekterna nämns 
och prioriteras i plan-/förvaltningsdokument, 
och särskilt i visioner och mål för området. 
Inkludera även stadens mera överordnade 
miljöstrategier i bedömningen. Beakta miljö-
funktionerna men även exempelvis strategier 
vad gäller bekämpningsmedel, användning 
av kompost, avfallshantering etc. 

• Beakta även sambandet mellan det som 
sägs i planerna och uttrycket/åtgärderna i 
området.

B5.2 Hur miljövänlig är 
områdets skötsel?

Deskstudie • Finns det en policy med avseende på miljö-
vänlig drift?

• Håller man sig till den?
• Se t.ex. på användningen av bekämpnings-

medel, kompostering, avfallshantering, an-
vändningen av maskiner m.m.

B5.3. Hur bedöms 
områdets bidrag till lokal 
klimatanpassning?

Deskstudie + 
besök

• Bedöm utifrån dokument, lokala klimatplaner 
osv. om området har en roll i klimatanpass-
ningen.

• Avleds vatten från kringliggande arealer in i 
området för infiltration osv.?

• Finns det många träd i området som bidrar till 
att förbättra det lokala klimatet?

• Görs en aktiv insats för att bevara och ut-
veckla trädbeståndet?

• Finns det vattenmiljöer och skugga i området 
som främjar användning även när det är 
varmt?

B5 Resultat (genomsnitt)

TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

C. FÖRVALTNING OGCH ORGANISATION

C1.  
Strategi och 
engagemang

C1.1. Har området 
en särskild strategisk 
förvaltningsplan/
dokument som fastställer 
strategiska visioner, mål 
och prioriteringar för 
området?

Deskstudie • Finns det ett plandokument, t.ex. en utveck-
lingsplan, för själva området?  
Nej = 1, Ja = 5.

C1.2. Samlar 
förvaltningen in 
upplysningar om 
användning och brukare 
(inkl. önskemål och 
preferenser)?

Deskstudie  
(ev. kompletterad med 
besök)

• Dokument, studier, samtal med parkförval-
tare.

• Här gäller det formella och mera informella 
brukar- och medborgarundersökningar, t.ex. 
genom frågeformulär, intervjuer, internetom-
röstningar osv.

• Fokus läggs på undersökningar som gäller 
själva området.

C1.3. Finns det formella 
och/eller informella 
insatser för medborgar- 
och brukarengagemang i 
områdets förvaltning?

Deskstudie  
(ev. kompletterad med 
besök)

• Dokument, samtal med parkförvaltare, möjli-
gen också med brukare.

• Fokusera på processer där brukarna/
med borgarna verkligen blir involverade i 
strategiska beslut, t.ex. om parkstrategi, eller 
skötsel. Att inhämta upplysningar eller attity-
der är inte tillräckligt för att få poäng.

C1 Resultat (genomsnitt)
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TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

C. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION

C2.
Drift/skötsel

C2.1. Stämmer system 
och standarder för skötsel 
överens med områdets 
önskade funktioner och 
karaktär?

Deskstudie • Finns det system och standarder för drift/
underhåll beskrivna och är de kända? Tas 
områdets funktioner i beaktande?

• Här gäller det både skötsel av de gröna 
objekten och underhåll av inventarier.

C2.2.1 Använder 
skötselorganisationen 
kvalificerad 
parkpersonal?

Deskstudie • Dokumentation om utbildningsförhållanden, 
kompletterad med intervju av parkförvaltaren.

C2.3.Hur bedöms 
områdets renhållning?

Besök
(+ deskstudie)

• Hur förefaller renhållningen av området?
• Finns det dokumentation som visar brukarnas 

belåtenhet?

C2.4.Hur förhåller sig 
skötselnivån i förhållande 
till områdets önskade 
funktioner, faciliteter och 
karaktär?

Besök • Expertbedömning av skötselnivån i området, 
i relation till områdets funktion, faciliteter och 
karaktär.

C2 Resultat (genomsnitt)

TEMA KRITERIER POÄNG KOMMENTARER BEDÖMNINGSTYP FÖRKLARING

C. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION

C3.
Kommunika-
tion och 
information

C3.1. Hur bedöms 
informationsspridningen  
av området?

Deskstudie +  
besök

• Hur bedöms förmedlingen av information om 
området generellt?

• Förmedlas t.ex. information om området via 
en hemsida? Hur bedöms upplysningarna? Är 
informationen om området aktuell? Finns det en 
tydlig kontakt med kommunen/förvaltaren, på 
hemsidan, i informationsmaterial?

• Bedöm även om ny teknologi eller innovativa 
informations- eller förmedlingsmetoder används, 
t.ex. appar, fokus på särskilda målgrupper.

C3.2. Är kommunikation 
och information riktad 
även till turister och 
besökare som inte talar 
det lokala språket?

Deskstudie +  
besök

• Finns det särskilt fokus på turister och invånare 
som inte talar skandinaviska, t.ex. genom 
information på något annat språk?

• Bedöm t.ex. hemsidan, broschyrer och skyltar.

C3.3 Känner de 
som driver området 
till vardags till de 
överordnade visionerna 
och målen för området?

Deskstudie  
(ev. kompletterad 
med besök)

• Finns det rutiner/procedurer för att orientera 
driftspersonal inkl. entreprenörer om de överord-
nade funktionerna, visionerna, strategierna för 
området?

• Bedöms på basis av dokumentation, samtal 
med parkförvaltare och ev. samtal med driftsfolk 
i själva området.

C3.4. Hur bedöms 
informationen om 
området i själva 
området?

Besök • Bedömning av t.ex. informationstavlor, bro-
schyrer.

• Finns det en tydlig kontakt till kommunen/
förvaltaren på anslagstavlor och skyltar i själva 
området?

• Är det lätt att hitta i området?
• Skyltning är kanske inte alltid nödvändig. Det 

kan t.ex. vara möjligt att lätt hitta i den lilla 
överskådliga parken.

C3 Resultat (genomsnitt)
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POÄNGSYSTEMET

Det totale antalet poäng för parken är ett tal mellan 1 och 5. 
För att få en Green Space Award ska parken ha uppnått minst 3,66 point.

A1 A2 AA = (A1+A2)/2

AA =

B1 B2 B3 B4 B5 BB (SE INFO NEDAN)

BB =

Vägledning till B. Funktionalitet och upplevelser. 
Ansökaren väljer en 1:a och 2:a prioritet, till exempel Rekreation och sociala aspekter (B1) som 1:a och Kultur och historia (B2) som 
2:a prioritet. 1:a prioritet viktas med 40 %, 2:a med 30 % och övriga underkategorier med 10 % vardera. 
Den totala poängen för kategori B (BB) räknas ut med följande formel: 
(B1*0.4)+(B2*0.3)+(B3*0.1)+(B4*0.1)+(B5*0.1). Detta ger en totalpoäng på max. 5 poäng.

C1 C2 C3 CC = (C1+C2+C3)/3

CC =

TOTALRESULTAT FÖR PARKEN = (AA+BB+CC)/3 

TOTALRESULTAT FÖR PARKEN =

INNEHÅLLET I DESKSTUDIEN 

ANSÖKNINGSFORMULÄR

• Information om ansökare inkl. kontaktinformation.
• Basfakta om området: Namn, storlek, belägenhet, typ, ägare etc.
• Information om områdets hemsida eller förvaltningens hemsida.
• Kort karaktäristik av området (högst 500 ord), som beskriver området, dess karaktäristika och särdrag samt funktion.
• Val av 1:a och 2:a prioritet för bedömning av Funktionalitet och upplevelser.
• Kort beskrivning av organisationen bakom området, förvaltningen inkl. relevanta budgetar.

BILAGOR

• Översiktskarta som visar områdets belägenhet i en grön struktur.
• Översiktskarta som visar områdets innehåll och belägenhet samt relation till de närmaste omgivningarna, bl.a. 

tillgänglighetsaspekter, p-platser, busshållplatser m.m.
• Beskrivning av området och dess funktion.
• Visions- och målbeskrivningar för området samt andra förvaltningsplaner.
• Dokument eller riktlinjer för t.ex. områdets belägenhet och funktion riktade till driftspersonal (om sådant material finns).
• Dokumentation beträffande parkpersonalens utbildningsförhållanden.
• Broschyrer och annat material som exempel på kommunikation.
• Dokumentation beträffande brukarengagemang och/eller brukarundersökningar.
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BILAGA 3
DOMARMANUAL

Alla domare genomgår samma utbildning, men ledarna för domarkommittéerna får viss tilläggsutbildning. Som do-
mare erhåller du ett certifikat, som gäller i tre år samt har möjlighet att delta i det årliga nordiska NGSA-symposiet. 
Domarcertifikatet ska förnyas vart tredje år. För att få ett nytt domarcertifikat utan att delta i en ny domarutbildning, 
ska du ha deltagit i minst tre NGSA-kvalitetsbedömningar under de senaste tre åren.Domarutbildningen och do-
marcertifikatet är gemensamt för de deltagande länderna, och därmed kan man som domare mycket väl bedöma 
områden i de andra länderna.

2013

DANMARK
I en första omgång utbildas en grupp på 10 domare, och gruppen kompletteras med nya efter behov.

SVERIGE
I en första omgång utbildas en grupp på 6 domare, och gruppen kompletteras med nya efter behov.

NORGE
I en första omgång utbildas en grupp på 5 domare, och gruppen kompletteras med nya efter behov.

GEMENSAMT
Beroende på geografisk belägenhet, storlek, innehåll och komplexitet hos det enskilda området sätts den nationella 
domarkommittén samman.

DOMARKOMMITTÉERNA
När en park eller ett grönområde har ansökt om att bli kvalitetsbedömt enligt NGSA, sätts en domarkommitté sam-
man, bestående av tre eller fem domare, beroende på storlek och komplexitet (struktur och användningsområden). 
Det ska alltid vara en majoritet av fackdomare i en kommitté. Man får inte döma inom den egna kommunen men 
gärna inom den egna regionen.

En domarkommitté består således av 3 – 5 personer:
• 1 ledare – fackman
• 1 – 2 fackmän
• 1 – 2 lekman

Den nationella styrgruppen avgör hur många domare som ska delta i varje bedömning. Dock ska det delta minst en 
från vardera gruppen.

Allas åsikter räknas lika mycket i bedömningen, oavsett om man är professionell eller ej.
Ansökaren ska vara tillgänglig i samband med parkbesöket. Förvaltaren ombeds ta med en lokal brukare.

I DANMARK BESTÅR EN DOMARKOMMITTÉ AV:

• Ordförande:  
Medlem av Kommunale Park og Naturforvaltere, universitetsutbildad inom park- och trädgårdssektorn, eller 
andra erfarna administrativa fackmän inom den gröna sektorn.  
Har genomgått en 2-dagars NGSA-kurs.

• Fackmän:  
Medlem av Park og Naturforvaltere, fackmän från gröna kulturhistoriska utbildningsanstalter, entreprenörer, 
trädgårdsmästare m.fl. Har genomgått en 1½-dags NGSA-kurs.

• Lekmän:  
Friluftsrådets distriktsstyrelser, DN:s lokalavdelningar, representanter från kommunernas Gröna Råd, lokala 
kulturhistoriska föreningar, andra medborgare som är intresserade av de gröna områdena. Har genomgått en 
1½-dags NGSA-kurs.
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I SVERIGE BESTÅR EN DOMARKOMMITTÉ AV:

• Ordförande:  
”Grön” besiktningsman som antingen är certifierad eller anges vara ”under utbildning” på BEUM:s hemsida 
www.beum.se, med grundkrav genomförd relevant utbildning, t.ex. landskapsarkitekt eller landskapsingenjör, 
eller annan likvärdig utbildning, t.ex. trädgårdsingenjör, hortonom, trädgårdstekniker, med minst 5 års 
branscherfarenhet. 
Medlem i FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, med grundkrav enligt ovan. Nyligen pensionerade 
stadsträdgårdsmästare, tidigare verksamma inom FSS. Annan erfaren person med minst 10 års erfarenhet 
av kvalificerat arbete som bedöms ge likvärdig kompetens som examen från utbildningar enligt ovan. Har 
genomgått 2-dagars NGSA-utbildning.

• Fackman/professionell: 
Medlem i FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Person med eftergymnasial ”grön” utbildning, 
verksam med arbetsledande funktion inom ”utemiljöbranschen”, t.ex. parkingenjör, trädgårdsanläggare, 
trädgårdsmästare. Person utbildad på kulturhistorisk institution, med mångårig verksamhet och erfarenhet inom 
”utemiljöbranschen”. 
Har genomgått 1½-dags NGSA-utbildning.

• Lekman: 
Person som är ideellt engagerad inom till exempel Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, 
föreningar knutna till Sveriges Hembygdsförbund, Hyresgästföreningen eller andra organisationer som ser 
stadens parker eller stadsnära naturområden som viktiga resurser i verksamheten.  
Har genomgått 1½-dags NGSA-utbildning. 

I NORGE BESTÅR EN DOMARKOMMITTÉ AV:

• Ledare:  
Universitetsutbildad inom park- och trädgårdssektorn, eller andra erfarna administrativa fackmän inom den gröna 
sektorn. Har genomgått 2-dagars NGSA-kurs.

• Fackmän: 
Fackmän från gröna och kulturhistoriska utbildningsanstalter, entreprenörer, trädgårdsanläggare, 
trädgårdsmästare, landskapsingenjörer m.fl. Har genomgått 1½-dags NGSA-kurs.

• Lekmän: 
Person som är ideellt engagerad inom t.ex. Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund eller 
andra organisationer, som ser parker och stadsnära naturområden som viktiga resurser. 
Har genomgått 1½-dags NGSA-kurs.

ARBETSBESKRIVNING

1. Ansökaren sänder ansökan till sekretariatet.
2. Sekretariatet säkrar att den dokumentation som krävs bifogats ansökan.
3. När en NGSA-ansökan inkommit till det nationella NGSA-sekretariatet görs en förfrågan till en av de juryordför ande 

som finns på listan om att åta sig uppdraget att leda jurybedömningen på plats.
4. Sekretariatet sänder ansökan och dokumentation till ledaren för domarkommittén.
5. Ordföranden utser övriga ledamöter i kommittén i samråd med sekretariatet, varvid hänsyn tas till geografisk 

belägenhet, specifik expertkompetens etc.
6. I normala fall utses två ledamöter förutom ordföranden: en ledamot i kategorin ”fackman” och en ledamot i kategorin 

”lekman”. I speciella fall utses två vardera av dessa kategorier att ingå i juryn, till exempel då platsen är ytmässigt 
mycket stor med många ”rum” eller upplevelsemöjligheter av olika karaktär, eller då platsen har ett stort kulturhistoriskt 
värde och därför kräver specifik kompetens i bedömningen.
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7. Ordföranden genomför en deskstudie och sänder ett delvis ifyllt formulär till resten av domarna tillsammans med en 
kort sammanfattning av deskstudien. Ordföranden ansvarar för deskstudien av platsen med hjälp av de dokument 
som finns tillgängliga.

8. Om ordföranden redan vid deskstudien kan se, att den angivna poänggränsen inte kan uppnås, kontaktas 
sekretariatet som avvisar ansökaren. Ordförandens argumentation ska bifogas.

9. Alla medlemmar i domarkommittén ska före parkbesöket ha tagit del av resultatet av deskstudien. Alla domare läser 
minst det delvis ifyllda formuläret från ordföranden.

10. Alla domare kan efter eget önskemål ta del av allt material från sekretariatet.
11. Domare genomför parkbesök i samarbete med förvaltaren och eventuellt även en lokal brukare.
12. Ordföranden sänder domarkommitténs beslut till sekretariatet med en rekommendation om att ansökaren kan eller 

inte kan tilldelas NGSA – poängtilldelning och argumentation bifogas.
13. Vid tveksamhet om poänggränsen kan uppnås, inkallas domarkommittén till ett nytt parkbesök.
14. Den nationella ledningen beslutar om ansökaren kan tilldelas NGSA.
15. Sekretariatet kontaktar ansökaren och informerar om resultatet och överlämnandet.

GENERELLA UPPGIFTER SOM DOMARE
I samband med parkbesöket har de olika ledamöterna i domarkommittén följande roller:

ORDFÖRANDE
• Kontaktar ansvarig för ansökan, beslutar om tid för besök och avtalar om samtal före och efter parkbesöket inklusive 

samtal med av ansökaren utsedd lokal lekman/brukare. Meddelar övriga i kommittén om praktiska detaljer.
• Organiserar och leder rundvandringen och ansvarar för att protokoll blir ifyllt enligt de krav och riktlinjer som finns 

i kriterieschemat. Vid olika bedömningar av jurymedlemmarna ansvarar ordförande för jämkning och/eller har 
utslagsröst.

• Föreslår och förankrar i kommittén en rekommendation om NGSA-godkännande eller ej samt ett skriftligt utlåt ande.
• Ansvarar efter besöket för att beslut, protokoll och andra relevanta handlingar insänds till det nationella 

NGSA-sekretariatet.

FACKMAN
• Förbereder sig inför besöket med att göra en professionell studie av resultatet av deskstudien.
• Bidrar under besöket med en kritisk granskning av platsen främst med ”parkförvaltarens glasögon”, det vill säga de 

bedömningar som kräver en viss grad av professionell ”grön” kompetens eller i förekommande fall t.ex. kulturhistorisk 
kompetens.

• Förbereder frågor till ansökaren efter besöket som främst gäller utformning, skötsel och förvaltning.

LEKMAN
• Förbereder sig inför parkbesöket med att läsa igenom och skapa sig en bild av området genom resultatet av 

deskstudien.
• Bidrar under besöket med en kritisk granskning av platsen främst med ”brukarens glasögon”, dvs. de bedömningar 

som relaterar sig till användning, upplevelser, trygghet, tillgänglighet etc.
• Förbereder frågor till ansökaren efter besöket som främst gäller användning och brukande av området i ett året-runt-

perspektiv.
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