
Hej kollegor!

Tänk att vädret har sådan inverkan på oss. Det är mitten av april och igår var för-
sta dagen på länge som jag cyklade till arbetet utan överdragsbyxor och mössa. 
Det var tio grader varmt och nog tyckte jag mig se mer leenden på min väg till 
jobbet. 

I förra veckan var jag på ett seminarium på Nordiska Trädgårdar i Stockholm 
och pratade om NGSA – Nordic Green Space Award. Det seminarium som jag 
deltog i handlade om metoder och regelverk för värdering av kvalitet på växtma-
terial och planteringar. Det var intressant att få en bild av hur man resonerar och 
söker fastställa kvalitetskriterier på allt från den enskilda växten - som GRO:s 
kvalitetsregler för plantskoleväxter, till de kriterier för värdering av parker som 
nu tagits fram inom det nordiska utvecklingsprojektet NGSA. 

Själva utvecklingsprojektet NGSA har avslutats i och med att kvalitetskriterierna 
för värdering av parker och grönområden är framtagna. Det finns nu en hand-
bok som beskriver hur kvalitetsstandarden är uppbyggd och hur man går till 
väga för att ansöka om certifiering av en park. I anslutning till utskicket av detta 
Dalecarlicablad finns handboken att ladda ned som en PDF-fil på vår hemsida. 

Parallellt med seminariet på Nordiska Trädgårdar i Stockholm genomfördes 
den första  utbildningen för NGSA-domare i Köpenhamn. På denna första do-
markurs utbildades totalt 24 personer varav 7 svenskar och det undertecknades 
ett nytt treårigt avtal om implementering av NGSA. 

På de följande två sidorna följer en kort beskrivning av NGSA, där du kan läsa 
mer i detalj om vilka samarbetspartner och sponsorer som deltar i projektet.

Utvecklingsprojektet och nu även implementeringen av kvalitetsstandarden för 
parker drivs av partner i Danmark, Norge och Sverige, men visionen är nordisk, 
och vi hoppas kunna få med fler nordiska länder framöver.

Danmark respektive Norge certifierade sin första park i fjol. I Sverige är vår 
förhoppning att kunna certifiera åtminstone en park i år. Solna kommun, som 
står värd för årets stadsträdgårdskongress,  kommer att lämna in ansökan om att 
få Hagaparken certifierad. Och vi har fått indikationer på att andra kommuner 
kommer att ansöka om att få parker certifierade. 

Jag vill uppmana er alla att sätta er in i NGSA, jag är övertygad om vi kommer 
att ha stor nytta av denna möjlighet till kvalitetsutmärkelse. Det är en utmärkt 
redskap för att utveckla och sprida kunskap om parkens värden. Välkommen 
med ansökan till föreningens sekretariat. 

Varma hälsningar!

Sten Göransson
ordförande i FSS

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDMÄSTARE
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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 – parker, trädgårdar och naturområden – har fått en ständigt 
ökande och bredare betydelse. Det handlar om livskvalitet, rekreation, hälsa och 
klimatanpassning och en dagordning som når långt utöver den klassiska parken.

Visionen är att skapa en kvalitetsstandard som ökar uppmärksamheten och stärker 
medvetenheten om parkers och grönområdens betydelse, samt även ökar värdet 
av den fackmässiga kunskap som finns inom branschen. Målet är att höja 
standarden och främja kunskap och användning av våra gemensamma grönom-
råden, tillsammans med och till gagn för våra brukare, gäster och turister samt 
park- och naturförvaltare. Fackmännen inspireras och stärks genom att bli 
bedömda av en domarkommitté, som består av fackmän, experter och lekmän.

En Nordic Green Space Award är något man ansöker om, och 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.

Fram till idag har två parker fått motta utmärkelsen Nordic Green Space Award:
Østre Anlæg i Aalborg och Frognerparken i Oslo. Läs mer på 
www.greenspaceaward.com eller www.stadstadgardsmastare.org för en svensk 
översättning av handboken, som du hittar under NGSA i huvudmenyn.

PARTNERSKAPET 
BAKOM NORDIC GREEN 
SPACE AWARD 

 
NATIONELLA PROJEKTANSVARIGA

• Norge:  BAD, PARK OG IDRETT
• Sverige:  Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare 
• Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere 

 
PARTNER

• Movium, SLU, Sverige
• BAD, PARK OG IDRETT, Norge
• Bergen Kommune, Norge
• FAGUS, Norge
• Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sverige
• Friluftslivets fellesorganisasjon, Norge
• Friluftsrådet, Danmark
• Göteborgs stad, Sverige
• Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
 Københavns Universitet
• Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danmark
• Københavns Kommune, Danmark
• Luleå kommun, Sverige
• Lunds kommun, Sverige
• Malmö stad, Sverige
• Odense Kommune, Danmark
• Oslo Kommune, Norge
• Randers Kommune, Danmark
• Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Danmark
• Skov & Landskab, Københavns Universitet, Danmark
• Stavanger Kommune, Norge
• Uppsala kommun, Sverige
• Vordingborg Kommune, Danmark
• Aalborg Kommune, Danmark
• Aarhus Kommune, Danmark

PROJEKTFINANSIERING

Projektet finansieras både genom deltagarnas 
egna medel och genom tillskott från Realdania och 
Friluftsrådet i Danmark samt från Movium i Sverige.

EN KVALITETSUTMÄRKELSE TILL  
PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN
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VARFÖR ANSÖKA OM NORDIC 
GREEN SPACE AWARD?
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Utmärkelsen Nordic Green Space Award uppnås genom att man 
ansöker om den, eftersom man inom organisationen 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.

”Jeg er meget stolt på Aalborg Kommunes vegne over den fine ud- 
mærkelse Nordic Green Space Award. Det er en stor cadeau til vores 
Teknik- og Miljøforvaltning og en fin kvittering som Byrådet får for at 
prioritere park- og naturområdet i Aalborg.” 
Rådmand Mariann Nørgaard (V), Aalborg Kommune

Den förvaltande organisationen blir mer uppmärksam på de kvaliteter 
som området har och får ett större medvetande och ett tydligare fokus 
på de många element som ska bedömas i samband med en ansökan. 
Själva ansökningsprocessen 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 domarnas frågor.

När Nordic Green Space Award uppnås kommer utmärkelsen självklart 
att vara ett erkännande som kan användas i marknadsföringen både 
lokalt, nationellt och internationellt. Partnerskapet Nordic Green Space 
Award kommer likaså att marknadsföra de platser som uppnår kvalitet-
sutmärkelsen.

”Selve ansøgningsprocessen har også været utrolig værdifuld for os. 
Den har skærpet vores fokus på de mange elementer og detaljer 
som samlet set giver den kvalitet som borgere og gæster i Aalborg 
oplever, når de besøger parken.” 
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune 

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.

ANSÖKNINGSTIDER
Varje år finns två ansökningsperioder.
• Första perioden:  Ansökan senast den 15 januari. 
• Andra perioden:  Ansökan senast den 15 maj.

UPPLYSNINGAR SOM 
SK A FR A MGÅ AV ANSÖK AN

NÖDVÄNDIGA B IL AGOR, 
DOKUMENT OCH 
DOKUMENTATION

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

HUR ANSÖKER M AN?
Den förvaltande organisationen ansöker om en Nordic Green Space 
Award. Nedan kan du kortfattat läsa om vilka upplysningar och bilagor 
som ska ingå i ansökan. Ansökan ska insändas dels i en pappersversion 
till FSS kansli och dels digitalt med epost i ett samlat  pdf-dokument till 
info@stadstradgardsmastare.org

• Översiktskarta som visar parkens belägenhet i en grön struktur.
• Översiktskarta som visar parkens innehåll och belägenhet, 
   samt relation till de närmaste omgivningarna bl.a. tillgänglighets-
   aspekter, P-platser, busshållplatser etc.
• Beskrivning av parken och dess funktion.
• Visions- och målsättningsbeskrivningar för parken, samt andra 
   förvaltningsplaner. 
• Dokument och riktlinjer för exempelvis parkens funktion och vision 
   riktade till driftspersonal, om sådana dokument finns.
• Dokumentation rörande driftspersonalens utbildningsförhållanden.
• Broschyrer och annat material som exempel på informations-
   spridning. 

I samband med ansökan betalas en avgift, som ska täcka omkost-
naderna för NGSA-standarden, särskilt för domararbetet och
marknadsföringen av standarden. Den aktuella avgiften framgår
av hemsidan www.greenspaceaward.com och är f.n. 10.000 kr.

Parker och grönområden som ska bedömas efter Nordic Green Space Award bedöms efter en lång rad kriterier, som delas in i tre teman – 
se utdraget nedan. Hela bedämningsformuläret finns i handboken och kan hämtas på www.greenspaceaward.com eller  på 
www.stadstradgardsmastare.org under rubriken NGSA i huvudmenyn.

TEMA HUVUDKRITERIER EXEMPEL PÅ UNDERKRITERIER

A. Struktur och 
generella aspekter

B. Funktionalitet 
och upplevelser

C. Förvaltning 
och organisation

KVALITETSKRITERIER

Rekreation och sociala aspekter

Tillgänglighetsförhållanden

Storlek, karaktär och belägenhet

Kultur och historia

Natur och biodiversitet

Landskap mm

Miljö och klimat

Styrning / engagemang

Drift

Hur bedöms tillgängligheten till parken?

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

Hur bedöms parkens möjligheter när det gäller användning vid olika årstider?

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

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

Hur bedöms parken bidra till lokal klimatanpassning?

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

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

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

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



Text: Helena Bjarnegård,  
E-post: helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se  
Foto: Landskapsgruppen

Barnperspektivet och frågor om tillgänglighet disku-
teras allt mer i Sverige . I Göteborg har Park- och na-
turförvaltningen fått i uppdrag att göra fler lekplatser 
tillgängliga för barn och vuxna med funktionshinder. 

Hur gör man en lekplats tillgänglig? Vilka typer av 
funktionshinder finns? Vad säger lagstiftningen? Vad 
är möjligt att åstadkomma med dagens förutsättningar? 
Många frågor behövde besvaras innan planeringen för 
de lekplatser som skulle byggas om kunde börja. En ut-
redning gjordes för att ta fram ”Riktlinjer för tillgäng-
liga lekplatser”. De mål som sattes upp för arbetet med 
riktlinjerna var dels att tydliggöra vad begreppet ”till-
gängliga lekplatser” innebar för förvaltningen och dels 
att sammanfatta förvaltningens ambitioner för plane-
ring, utformning, samråd och praktiskt genomförande. 

Roland Ahlgren på landskapsgruppen i Göteborg anlit-
ades för att hjälpa park- och naturförvaltningen med 
frågan.

BAKGRUND

Park- och naturförvaltningen i Göteborg förvaltar idag 
ungefär 300 lekplatser. Nybyggnationen är sparsam. 
Det huvudsakliga arbetet är att rusta upp och att sköta 
de lekplatser som redan finns. Göteborg är en kuperad 
stad med bergknallar, älvdalar, skogar och kustland-
skap.  Många lekplatser ligger långt från kollektivtrafik 
och nivåmässigt tillgängliga vägar – en utmaning ur till-
gänglighetsperspektiv.

FÖR VEM?

En tillgänglig lekplats ska fungera för såväl funktions-
hindrade vuxna med leksugna barn som för barn utan 
och med olika typ och grad av funktionsnedsättning. 
Det är viktigt att barn och vuxna oavsett funktionsför-
måga kan leka tillsammans på lekplatsen. Utmaningar 
genom lek är en bra möjlighet för träning och målet 
med en spännande omgivning på och kring lekplatsen 
är att locka till ännu mera lek.

Men vilka funktionshinder finns? Förvaltningen insåg 
att den behövde öka sin kunskap och arbetet startade 
därför med en genomgång av vilka de stora grupperna 
funktionshinder är. 

I Sverige beräknas cirka 20 procent av befolkningen ha 
någon form av bestående funktionsnedsättning. Västra 
Götalandsregionen sammanfattar funktionsnedsätt-
ningarna till fem huvudgrupper*: 

•	 Svårt att höra
•	 Svårt att se
•	 Svårt att röra sig
•	 Svårt att tåla vissa ämnen
•	 Svårt att bearbeta, tolka eller förmedla informa-

tion

LEKPLATSER

TILLGÄNGLIGA
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Andra diagnoser som vanligtvis nämns i funktionshin-
dersammanhang är personer med mag- och tarmsjuk-
domar, där man exempelvis lyfter fram behovet av god 
tillgång på toaletter.

MER ÅT FLER I STÄLLET FÖR ALLT ÖVERALLT

En genomgång gjordes av gruppernas behov. Samman-
fattningsvis kan sägas att det inte är lätt att tillfredställa 
alla gruppers behov på en och samma plats. Tanken 
om att göra ett antal fullständigt tillgängliga lekplatser 
lades därför ner och istället sattes mottot ”Mer åt fler 
istället för allt överallt” upp.  I varje val av utrustning 
och utformning ställs frågan: Hur kan vi göra för att 
fler med olika behov ska kunna använda det som pla-
neras? Hur ska individer med olika färdigheter kunna 
ha roligt tillsammans på platsen?

LAGSTIFTNING 

Användbarhet av lekplatser styrs främst av två regel-
verk. Höga krav ställs vid nybyggnad (BFS 2011:5, 
ALM 2**) medan det vid upprustning ställs krav på 
åtgärder av enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13, HIN 
2***).

Park- och naturförvaltningens ställningstagande blev 
att även vid upprustning eftersträva den standard som 
ställs vid nybyggnation. Checklistor togs fram för att 
översätta lagstiftningens funktionskrav till praktiskt 
tillämpbara parametrar för tillgänglighet. Listorna de-
lades upp i föreskrifter som ska följas, råd om hur en 
funktion kan uppnås samt tips hämtade från litteratur 
och erfarenheter.

CHECKLISTOR – RÄCKER DET?

Den grundläggande idén med en lekplats är att vara 
lustfylld, att locka till lek och rörelse - oavsett vem som 
nyttjar den. Leken ska sporra till nya utmaningar. En 
lekplats ska vara ett rum där man kan umgås och har 
roligt. Gestaltningen ska väcka leklust och utform-
ningen ska vara fantasifull och stimulera flera sinnen. 

Det är viktigt med olika nivå på tillgänglighet för att 

skapa utmaningar. 
Exempelvis, om 
lekplatsen ligger 
nära ett naturom-
råde kan man locka 
till att fortsätta le-
ken i naturen med 
nya utmaningar 
som följd. Check-
listor hjälper, men 
för att skapa en 
riktigt bra lekplats 
krävs kreativitet, 
inlevelseförmåga, 
hänsyn till platsen 
och dialog med de människor som kan tänkas vilja an-
vända lekplatsen.

Med hjälp av kunskap, gemensamma riktlinjer, stor 
kreativitet och dialog hoppas vi att Göteborg ska kun-
na erbjuda ”mer åt fler” på bästa sätt.

Dokumentet ”riktlinjer för tillgängliga lekplatser” hittar 
du på http://goteborg.se/wps/wcm/connect/65c98ce5-
5f0a-4969-9af7-fb3b20e6bc24/Tillg%C3%A4ngliga+l
ekplatser_20121001.pdf?MOD=AJPERES www.gote-
borg.se.  Vi tar tacksamt emot förslag.

* Tillgängliga och användbara miljöer - Riktlinjer och 
standard för fysisk tillgänglighet version 1.1.

** Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglig-
het för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden för an-
dra anläggningar än byggnader.

*** Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjäl-
pande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit all-
mänheten har tillträde och på allmänna platser.



EN SOCIAL MÖJLIGHET I KRISTIANSTAD
Att en stad gärna lyfter fram sin stadspark som ett 
besöksmål är ofta en naturlig del av dess marknads-
föring. I Kristianstad har vi Tivoliparken som sedan 
mitten av 1800-talet har fungerat som ett attraktivt 
besöksmål och en träffpunkt för stadens invånare. 
Parken sjuder av liv under sommarhalvåret och flera 
populära arrangemang fyller varje år de generösa 
gräsytorna med människor. Tivoliparken har dess-
utom fått ett helt nytt fokus sedan Naturum byggdes 
på andra sidan Helge å och en helt ny bro förbinder 
staden med Vattenriket. 

Våren 2010 föddes en vision som lagt grunden till att 
utveckla något nytt i Tivoliparken. Vi ville göra något 
mer än att stadsparken enbart skulle vara en populär 
plats att besöka och vistas i. Kunde en park även ta 
ett socialt ansvar för människor som behöver en ar-
betsplats att gå till och som behöver stöd för att delta 
fullt ut i samhället? För vår del visade det sig snabbt 
att vi höll på att bygga ett nätverk med verksamheter 
runt omkring oss som arbetar med människor med 
funktionsnedsättning. Behovet av praktikplatser för 
exempelvis elever i gymnasiesärskolan eller män-

niskor som behöver arbetsträning var och är stort. 
Resultatet blev att ett beslut togs i kommunfullmäk-
tige att anlägga en hälsoträdgård i Tivoliparken som 
nu är under uppbyggnad. Visionen formulerades 
tidigt: Hälsoträdgården – en mötesplats mellan gen-
erations- och behovsgränser i en unik trädgårdsmiljö. 
Målet är att på ett av stadens bästa lägen erbjuda en 
aktivitets- och arbetsplats som också kan fungera som 
ett besöksmål. I Hälsoträdgården är tanken att man 
ska kunna uppleva något med alla sina sinnen. Up-
plevelsemiljöerna utformas både rumsliga och vari-
erande i sin gestaltning och olika namn ger karaktär 
åt trädgårdsrummen, exempelvis Körsbärstorget eller 
Plommonlunden. För att Hälsoträdgården ska fungera 
för alla människor kommer den vara tillgänglighets-
anpassad.

Nätverket har varit med i planeringen och utformning-
en redan från början, vilket har fört det positiva med 
sig att alla känner att ”det här är vårt projekt, det här 
gör vi tillsammans!” Därför ska det inte gå att ta miste 
på stoltheten hos de människor som är med och byg-
ger ett spännande besöksmål. 

TIVOLIPARKEN



Att låta medborgarperspektivet genomsyra hela pro-
cessen har visat sig vara den svåraste vägen eftersom 
människor alltid är med så länge man upplever att det 
ger dem något. Vi har lärt oss att det tar tid och att 
man måste vara beredd att avsätta mycket tid för dia-
log. En idé måste få mogna hos alla inblandade innan 
den är fullt tillämpbar. Efter att ha haft verksamheten 
i gång under ett år har vi märkt många saker som gör 
att vi måste backa ett steg och göra om en gång till. 
Den kommunala organisationen är inte alltid mogen 

för den här typen av utveck-
lingsarbete. Vi är vana vid 
att börja hos oss själva och 
presentera färdiga förslag 
som invånarna får tycka till 
om, eller också är vi väldigt 
tidigt ute och samlar in idéer 
från medborgarna för att 
sedan välja ut vad som ska 
tillämpas. Därmed mister 
medborgarna känslan av att 
få följa projektet och kunna 
påverka dess slutresultat. 
Att processen ändå har burit 
frukt märker vi genom att 
en vänförening startade i 
december som nu har över 
60 medlemmar.

Visionen för hela Tivoli-
parken är en stadspark som 
sjuder av kreativitet och 
skaparglädje utifrån med-
borgarnas perspektiv. Kan 
vi dessutom visa att stad-

sparken är en social resurs i staden blir mervärdet 
ännu större. Om vi lyckas får framtiden utvisa men en 
grund är lagd och det värdefullaste kapitalet i proces-
sen är människorna.

 
Text och foto:  

Daniel Ottosson 
Stadsträdgårdsmästare  

Kristianstads kommun
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Välkomna på FSS kongress i Solna den 28-30 augusti med temat 

”Rum för parklandskap i staden? Då, nu, sedan.”

Onsdag 28/8  
Eftermiddag/kväll: Båttur med Henrik Waldenström som visar delar av nationalstadsparken.

Torsdag 29/8 
Kongressdag på Radisson Blu Royal i Frösundavik. Föreläsningar med bl.a. Cecil Cornelis 
Konijnendijk om IFPRA-rapporten ”Benefits of Urban Parks” samt om NGSA (Nordic Green Space 
Award). Årsmöte. På kvällen kongressmiddag på Bosse Rappnes Ulriksdals Slottsträdgård. 

Fredag 30/8 
Exkursionsdag. Halva dagen med temat parkens roll i hållbar stadsutveckling med exempel från Norra 
Djurgårdsstaden och Solna. Halva dagen test av kriterierna för certifiering enligt NGSA, NordicGreen Space 
Award, samt guidning i Hagaparken. Lunch i koppartälten i Hagaparken.

Utförlig inbjudan kommer att skickas ut i början av maj.

Lars Johansson 
Stadsträdgårdsmästare 
SOLNA STAD  
lars.johansson@solna.se
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