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Förord Sammanfattning
I Norrköpings kommuns vision, Vision 2035, 
redogörs för de ledord som Norrköping ska 
sträva mot när vår kommun växer och utvecklas. 
Grönstrukturen lyfts specifikt som en viktig del av 
en attraktiv och hållbar stad. Framtiden ger nya 
utmaningar med förändringar i klimatet, en större 
och tätare stad med fler invånare och många arter 
som får svårare att överleva. Grönstrukturen har 
stor potential att påverka utmaningarna positivt. 
En strategisk planering av grönstrukturen ökar 
möjligheterna att grönskans nytta optimeras och 
kunskapsunderlaget för grönstruktur är en viktig 
del i detta arbete.

Norrköping har i stora delar av staden en väl 
utvecklad grönstruktur som bidrar med många 
olika ekosystemtjänster. I andra delar finns brister, 
vilka i många fall kan åtgärdas genom en god fysisk 
planering, utveckling och skötsel. Detta underlag 
utgör ett fördjupat planeringsunderlag avseende 
bevarande och utveckling av stadens grönstruktur. 

En välfungerande grönstruktur bygger i grunden 
på variationsrika naturmiljöer med robusta och 
resilienta ekosystem som kan leverera de sociala och 
reglerande ekosystemtjänster som staden behöver. 
Grönstrukturens ytor och stråk samt stadens 
övriga grönska ska leverera upplevelser, hälsa och 
välbefinnande för människor, livsförutsättningar 
för växter och djur samt bidra till att anpassa 
staden inför framtida klimatförändringar. I detta 
kunskapsunderlag hanteras grönstrukturen utifrån 
följande tre perspektiv, där de ambitioner och 
nyttor som framhålls inom respektive perspektiv är 
starkt sammankopplade. 

Upplevelse för människan. I alla delar av staden 
där människor bor och vistas behöver det finnas 
tillgängliga kvalitativa grönområden av varierande 
storlek och innehåll, samt gröna rekreationsstråk 
som länkar samman stadens grönområden 
med varandra och det intilliggande landskapet.  

Friluftsområden möjliggör stadsnära rörligt 
friluftsliv. Parker med kulturhistoriska värden är 
viktiga för stadens identitet och attraktivitet.

Livsförutsättningar för växter och djur. 
Grönområden i staden utgör också livsmiljöer 
för växter och djur, även för vissa sällsynta arter. I 
Norrköpings stad fokuseras särskilt på ett nätverk 
av livsmiljöer och spridningssamband för arter som 
är knutna till gamla ihåliga träd, eftersom staden 
berörs av ett inom EU prioriterat eklandskap.  
Detta nätverk benämns i detta underlag som 
”Läderbaggenätverket”.

Klimatanpassning. I den täta staden ger 
grönstrukturen stora möjligheter att anpassa staden 
till ett framtida klimat, där nederbörd och höga 
temperaturer förväntas ge risk för översvämningar 
och värmeböljor. Grönytor och grönska verkar 
temperaturreglerande samt fördröjer, infiltrerar och 
renar vatten lokalt. 

Träd utgör viktiga element i grönstrukturen, i 
synnerhet i stadens mer hårdgjorda delar. De 
bidrar med estetiska värden, identitetsskapande 
miljöer, skugga, livsmiljöer för djur och växter, 
dagvattenhantering och mycket mer.
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Läsanvisning 

Läsanvisning
Kunskapsunderlaget för grönstruktur är indelat i 
åtta kapitel. Kapitlen Upplevelse för människan, 
Livsförutsättningar för djur och växter samt 
Klimatanpassning fokuserar på grönstrukturens 
tre övergripande perspektiv. Dessa inleds med en 
övergripande beskrivning. Därefter följer strategi 
samt tematiska avsnitt med planeringsinriktningar. 
Den övergripande beskrivningen redogör för 
perspektivets bakgrund och fokusområden sett 
utifrån Norrköpings förutsättningar. Strategi 
klargör Norrköpings målbild kopplat till varje 
huvudperspektiv. Planeringsinriktningarna pekar ut 
en riktning för arbetet framåt.

I kapitlet Inledning förklaras kunskapsunderlagets 
bakgrund och syfte samt dess roll i Norrköpings 
översiktsplanering. Begreppet grönstruktur 
behandlas, vilka avgränsningar som används i 
kunskapsunderlaget samt förklaring till de olika 
perspektiven av grönstrukturens värden som 
behandlas i resterande del av underlaget. Här 
presenteras även kunskapsunderlagets koppling till 
olika internationella, nationella och kommunala 
mål.

I kapitlet Upplevelse för människan behandlas 
grönstrukturen utifrån de nyttor och sociala värden 

som grönstrukturen bidrar med för stadens invånare 
och besökare. En sociotopkartering har tagits fram, 
där grönområdens kvalitéer systematiseras och 
presenteras som sociotopvärden. En kategorisering 
av parkerna och naturområdena i staden redovisas 
från såväl ett nutids- som framtidsperspektiv och 
förbättringsförslag. Friluftsområdena redovisas mer 
ingående eftersom de är en viktig förutsättning 
för det stadsnära friluftslivet. I denna del av 
kunskapsunderlaget redovisas även de gröna 
rekreationsstråken, bristområden utifrån närhet 
och tillgång per person samt områden med god 
ljudmiljö och kulturhistoriskt värde. 

I kapitlet Livsförutsättningar för djur och växter 
behandlas grönstrukturens ekologiska värden, det 
vill säga grönstrukturens värden som livsmiljöer 
för växter och djur. Särskilt fokus läggs på 
Norrköpings eklandskap genom att ett så kallat 
”läderbaggenätverk” presenteras. Det utgörs av 
befintliga och potentiella framtida värdekärnor 
och spridningssamband för arter som är knutna 
till eklandskap eller till andra miljöer med grova, 
ihåliga lövträd. Läderbaggen har valts ut som 
långsiktig mål art i egenskap av ”paraplyart”  
för sådana miljöer, även om dess livsmiljöer i 
Norrköping idag är begränsade och fragmenterade. 

Detta kapitel redogör även för skyddade områden 
och arter med grund i EU-direktiv och nationell 
lagstiftning, kända men oskyddade naturvärden 
samt de delar av länsstyrelsens regionala gröna 
infrastruktur som berör Norrköpings stad och dess 
närmaste omgivningar. 

I kapitlet Klimatanpassning ligger fokus 
på grönstrukturens förmåga att verka 
temperatursänkande i staden och bidra med 
dagvattenhantering. Viktiga gröna ytor för 
dagvattenhantering samt rening ur ett strategiskt 
perspektiv lyfts fram.

I resterande kapitel Träd, Sammanställning av 
värden Multifunktionella ytor samt Grönskans 
ekonomiska samhällsvinster behandlas perspektiv 
som berör grönskan i sin helhet och alla de 
tre föregående kapitlen gemensamt. I kapitlet 
sammanställning av värden har 18 parametrar valts 
ut från de tre övergripande perspektiven. Dessa har 
sedan gett poäng till de olika grönområdena.

Till detta underlag hör även bilagor som fördjupat 
beskriver mål och visioner, friluftsliv, genomförda 
gisanalyser samt sammanställning av värden.

1En ”paraplyart” är en känslig art med höga krav på sin livsmiljö. Genom att fokusera naturvårdsarbetet på paraplyarter kommer andra känsliga arter som nyttjar samma livsmiljö också att gynnas. Natur-
vårdsverket anger att läderbagge är en lämplig paraplyart för ihåliga träd. (Naturvårdsverket. 2014)
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Inledning
Bakgrund
Norrköping växer. Befolkningsprognosen från 
översiktsplan för staden pekar på att Norrköpings 
kommun kommer att ha 175 000 invånare år 
2035. Stora infrastruktursatsningar med järnväg 
och hamn genomförs och näringslivet utvecklas 
med ny verksamhetsmark. Översiktsplanen 
fastslår att staden ska växa inifrån och ut för att 
bevara värdefull jordbruksmark, skogsmark och 
skapa möjligheter för ett hållbart vardagsliv. När 
staden förtätas och omvandlas ökar behovet av 
samspel mellan stadens övergripande strukturer. 
Grönstruktur är, liksom bebyggelsestruktur och 
infrastruktur, en av de överordnade strukturerna i 
staden. 

När grönstrukturen i staden hanteras i ett 
helhetsperspektiv möjliggör vi för bättre 
lösningar där naturens ekosystemtjänster kan 
nyttjas på ett hållbart sätt. Parker och natur i 
staden utgör livsmiljöer för växter och djur som 
bidrar till biologisk mångfald och människors 
naturupplevelser. Grönskan bidrar med 
klimatanpassning som blir allt viktigare när vårt 
klimat förändras. Människors mentala och fysiska 
hälsa påverkas på många sätt positivt av närhet till 
grönområden. En grön stad är bra för folkhälsan 
och samhällsekonomin och alla tjänar på att vi 
planerar för en framtida funktionell grönstruktur.

Syfte
Syftet med kunskapsunderlaget för grönstruktur är 
att beskriva nuläge och ge förslag på utveckling för 
att Norrköpings stad ska ha en funktionell framtida 
grönstruktur. Kunskapsunderlaget ska konkretisera 
tidigare ställningstaganden och ge ett ökad kunskap 
för att kunna utgöra grund för vidare prioritering. 
Underlaget har fokus på helhetsperspektivet där 
stadens grönstruktur och dess framtida möjligheter 
synliggörs. Särskilda värden, brister och behov 
redovisas med förslag på förändring. Ett syfte 
är också att öka kunskapen om grönstrukturens 
funktion och roll i staden.

Vad menas med 
grönstruktur?
Grönstruktur är ett samlingsbegrepp som innefattar 
alla ytor med vegetation i den byggda miljön. I 
begreppet grönstruktur ingår som helhet all grönska 
i staden såsom allmänna parker och naturområden, 
övriga naturområden, kolonilotter, fritidsområden, 
kyrkogårdar, vägrenar, privata trädgårdar och 
bostadsgårdar med mera. Grönstruktur innefattar i 
denna plan vatten- och strandmiljöer.

När grönstrukturen studeras behöver fokus 
finnas på helheten och det nätverk som de gröna 

miljöerna bildar tillsammans. Enskilda parker, 
naturområden och trädrader har stor betydelse för 
den lokala platsen men det är det större nätverket 
som skapar ett långsiktigt hållbart stadslandskap 
med motståndskraft mot förändringar. 

Grönstrukturen genererar ekosystemtjänster där 
den geografiska spridningen över staden är en 
förutsättning för att dessa ska fungera optimalt. 
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster 
som naturen ger människan och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Exempelvis ren luft 
och rent vatten, reglering av lokal temperatur, 
pollinering, friluftsliv, skönhetsupplevelser och 
möjligheter till stressreducering och återhämtning. 
Den biologiska mångfalden brukar definieras som 
en grundläggande, stödjande, ekosystemtjänst 
som säkerställer att övriga ekosystemtjänster kan 
levereras.
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Kunskapsunderlagets roll
Utvecklingen av Norrköpings stads grönstruktur 
ska förhålla sig till lagar och förordningar 
samt kommunens antagna styrdokument. 
Kunskapsunderlaget för grönstruktur för 
Norrköpings stad ska fungera som ett 
underlag för bedömningar och avvägningar 
i samhällsbyggnadsprocesserna, alltifrån 
översiktsplanering till detaljplanering, utbyggnad 
och drift. Underlaget utgår från politiskt 
antagna dokument där ställningstaganden 
sedan kompletteras, konkretiseras och fördjupas 
för att bidra med kunskap för en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Underlaget ser till 
grönstrukturens värden och ska betraktas som 
ett levande planeringsunderlag som ska hållas 
aktuellt. Avvägningar mot andra intressen görs i 
översiktsplanen eller därpå följande beslut.

Norrköpings översiktsplanering
I översiktsplanen för staden som antogs 2017 finns 
riktlinjer som är grunden för arbetet med detta 
kunskapsunderlag. Dessa riktlinjer fastställer olika 
ställningstaganden för hur kommunen beslutat 
att arbeta. Underlaget utreder dessa vidare och 
ger fördjupad kunskap som kan användas i olika 
processer idag och vidare i arbetet mot nästa 
översiktsplan. Det är i nästa översiktsplan som 
avvägningar mot andra intressen kommer att ske.

Kontinuerlig översiktsplanering
Kunskapsunderlaget för grönstruktur är en del av 
Norrköpings kommuns arbete med kontinuerlig 
översiktsplanering. Figuren nedan illustrerar hur 
översiktsplaneringens process hänger samman 
där de olika momenten följer efter varandra 
och skapar en process som hela tiden fortlöper. 
Översiktsplanen för staden antogs 2017 och är 
nu i processen att genomföras och följas upp. 
Grönstrukturen behandlas i översiktsplanen för 
staden på en övergripande nivå och i förvaltandet av 
översiktsplanen kan konstateras att grönstrukturen 

behöver mer kunskap och underlag. Arbetet med 
detta kunskapsunderlag initierades därför. För att 
möjliggöra för en tydligt avgränsad process bedrivs 
framtagandet av kunskapsunderlaget som ett eget 
projekt. Vid framtagandet av nästa översiktsplan 
enligt ordinarie PBL-process arbetas sedan den 
nya kunskapen och ställningstaganden kring 
grönstrukturen in och avvägningar mot andra 
intressen görs. Kunskapsunderlaget blir en del i 
ett kontinuerligt arbete med en väl underbyggd 
översiktsplan.

Boverkets modell för kontinuerlig översiktsplanering.
Illustration: Boverket.
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Grönstruktur och mål
Alla medarbetare i Norrköpings kommuns olika 
verksamheter ska arbeta efter den vision, Vision 
2035, som antogs under 2016. Visionen lyder ”Året 
är 2035. Norrköping är platsen där skaparkraft i 
en avspänd och välkomnande atmosfär är en del av 
själen. En vacker och färgstark kommun som växer 
på ett hållbart sätt. Här utvecklar vi våra förmågor 
och skapar nya möjligheter tillsammans.”. Arbetet 
med detta kunskapsunderlag kopplas även till 
dessa delar som redogörs för i visionen”Vi skapar 
livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer” 
samt ”Vi skapar gemenskap och tar ansvar för en 
hållbar framtid”. Grönskan lyfts specifikt som 
en viktig del av en attraktiv och kontrastrik stad, 
”Naturområden, parker och Promenaderna är 
grunden i ett kontrastrikt Norrköping”. 

I Norrköpings kommuns Övergripande mål för 
2019-2022 presenteras 12 övergripande mål som 
uttrycker de politiska prioriteringarna under 
denna mandatperiod. Dessa utgår bland annat 
från Vision 2035. Av de 12 målen kan arbetet med 
grönstruktur härledas till mål 4 - Grön omställning 
och klimatanpassning, Mål 6 – Trygg fysisk miljö 
samt mål 12 – Upplevelser, kultur- och fritidsliv. 
Målen redogör för att kommunen ska arbeta med 
klimatanpassning där grönska har en viktig roll, 

grönområden ska bidra med sociala aktiviteter samt 
naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

Kunskapsunderlaget för grönstruktur är en del i 
arbetet med att uppnå Norrköpings vision och de 
politiska prioriteringarna i verksamhetsplanen. 
I en större kontext bidrar kunskapsunderlaget 
till att nå mål och visioner på en regional, 
nationell och global nivå. Kunskapsunderlaget 
kan kopplas till FN:s globala mål, Agenda 
2030. Kunskapsunderlaget bidrar till mål 3 – 
Hälsa och välbefinnande, mål 11 – Hållbara 
städer och samhällen, mål 13 – Bekämpa 
klimatförändringarna samt mål 15 – Ekosystem 
och biologisk mångfald. Vidare behandlar 
kunskapsunderlaget många frågor som anges i de 
nationella miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen 
samt de friluftspolitiska målen. Mer om 
kunskapsunderlagets koppling till mål och visioner 
finns att läsa i bilaga Mål och visioner.

Agenda 2030. Kunskapsunderlaget för grönstruktur berör 
främst dessa mål.
Illustration: Regeringskansliet/FN
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Avgränsning
Kunskapsunderlaget behandlar 
grönstrukturen utifrån tre övergripande 
perspektiv Upplevelsevärden för människan, 
Livsförutsättningar för djur och växter samt 
Klimatanpassning. Efterföljande fyra kapitel berör 
grönskan utifrån ett helhetsperspektiv. Dessa 
behandlar Träd, Sammanställning av värden, 
Multifunktionella ytor samt Grönskans ekonomiska 
samhällsvinster.

Sak / Tema
Kapitalet Upplevelse för människan behandlar 
grönstrukturen utifrån ett socialt perspektiv med 
frågor som tillgång och kvalité. I huvudsak hanteras 
grönstruktur som är planlagd som allmän plats och/
eller kommunägd. Undantag har gjorts för några 
områden som klassificerats som och tätortsnatur 
eller friluftsområde där även områden som inte 
är kommunägda har tagits med. Torgytor och 
grönstruktur på kvartersmark som bostadsgårdar, 
trädgårdar, kyrkogårdar och odlingsområden 
hanteras inte närmare i detta underlag, även om de 
är viktiga för människors upplevelser.

Livsförutsättningar för djur och växter behandlar 
grönstrukturens ekologiska värden, det vill säga 
ytor där vi med nuvarande kunskap vet eller 
har anledning att anta att det finns förhöjda 

naturvärden. Sådana områden kan vara skyddade 
eller oskyddade och belägna på kommunägd 
eller på privatägd mark. I många fall är 
naturvärdesobjekt kända och utpekade i olika 
kommunala och statliga planeringsunderlag. Ofta 
behöver dock fördjupade inventeringar företas i 
planeringsprocesserna för att utreda naturvärdena 
närmare. Detta gäller särskilt i de fall naturvärden 
omfattas av lagligt skydd, såsom biotopskydd, 
artskydd eller frågor om påverkan på Natura 
2000-områden. 

Med anledning av Natura 2000-bestämmelserna 
läggs i detta kunskapsunderlag särskilt fokus på 
Norrköpings eklandskap genom att ett så kallat 
”läderbaggenätverk” presenteras. Det utgörs av 
befintliga och potentiella framtida värdekärnor 
och spridningssamband för arter som är knutna 
till eklandskap eller till andra miljöer med grova, 
ihåliga lövträd.

Kapitlet Klimatanpassning fokuserar på samhällets 
förmåga att anpassa sig till det förväntade framtida 
klimatet samt minska de negativa effekterna. 
Främst fokuseras på högre temperaturer och 
värmeböljor samt dagvattenhantering till följd 
av ökad nederbörd. Andra klimatrisker som 
havsnivåhöjning, risker vid ras, skred, erosion och 
torka behandlas ej. Även i denna del behandlas 

tillgängliga kommunägda grönområden eftersom 
det är här kommunen har rådighet. 

Geografi
Grönstrukturen omfattar olika delar av staden och 
dess omgivningar i de tre olika perspektiven som 
kunskapsunderlaget behandlar.

Kapitlet Upplevelsevärden för människan fokuserar 
på SCB:s tätortsavgränsning för Norrköping, 
Lindö, Berga, Öbonäs och Herstadberg (tätorter 
inom en km från Norrköpings tätort) samt ett 
500 meters utbredningsområde från tätorterna. 
Detta eftersom det är här människor främst 
bor och vistas. Friluftsområden utgår från 
SCB:s tätortsavgränsning och 2500 m eftersom 
kunskapsunderlaget fastställer att invånare i staden 
ska ha ett friluftsområde inom detta avstånd.

Kartorna i kapitlet Livsförutsättningar för djur 
och växter har en vidare avgränsning än kartorna i 
övriga avsnitt eftersom naturvärden/natursamband 
behöver hanteras i ett landskapsperspektiv.  
Avgränsningen för kartorna som visar de ekologiska 
värdena utgår från Översiktsplanen för staden 
2017 med viss modifikation i öster och sydost, 
utifrån någon slags rimlig gräns för det omland 
som bedömts relevant att hantera i en i ett 
kunskapsunderlag för norrköpings stad. 
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Kapitlet Klimatanpassning fokuserar på samma 
geografiska angränsning som Upplevelsevärden för 
människan eftersom perspektivet handlar om att 
anpassa människors livsmiljöer till det förändrade 
klimatet. Det är främst de bebyggda och hårdgjorda 
ytorna som behöver anpassas. 

Tid
De ställningstaganden som kunskapsunderlaget 
för grönstruktur utgår ifrån kommer till stor 
del från Översiktsplan för staden vilket gör att 
tidsperspektivet även här är 2035. Grönstruktur 
är dock en övergripande struktur i staden som 
behöver planeras och utvecklas under lång tid. 
Ett långsiktigt tidsperspektiv är nödvändigt där 
både historia, nuläge och framtid behandlas. Olika 
värden kräver olika tidsperspektiv. Exempelvis 
ekmiljöer utvecklas över många hundra år vilket 
kräver att vi hanterar dem mycket långsiktigt, 
medan vissa sociotopvärden som blomning kan 
utvecklas på bara några månader. Generellt tar 
vegetation och i synnerhet träd lång tid på sig 
att utvecklas, tid som kan vara ett barns hela 
uppväxttid. Kunskapsunderlaget baseras på aktuella 
förhållanden år 2020 och är därför stora drag en 
ögonblicksbild. 

Illustration: BYN kommunikation



12

Upplevelse för människanUpplevelse för människan

Upplevelse för människan

Övergripande beskrivning
Grönområden bidrar med många olika nyttor 
och upplevelser för oss människor. Det finns 
idag omfattande forskning, inte minst i Sverige1, 
som tydligt visar på betydelse av grönska och 
grönområden för människors välbefinnande och 
hälsa. I Norrköping finns idag ett brett utbud 
av olika typer av grönområden för olika behov, 
vilket ger goda förutsättningar att tillgodose 
Norrköpingsborna med positiva nyttor och 
upplevelser.

Grönska och grönområden bidrar bland annat med: 

• Direkta och indirekta hälsofrämjande effekter. 
Positiva hälsoeffekter omfattar bland annat 
ökad fysisk aktivitet, minskad stress, psykisk 
återhämtning och ett förbättrat immunförsvar. 

• Positiva effekter på koncentration, kreativitet, 
produktivitet och korttidsminne.  

• Att ge möjlighet till återhämtning, eftertanke och 
paus.

• Att väcka frågor om hur saker hänger ihop och 
att stimulera en kognitiv aktivitet. Barns lek, 
rörelse och empati stimuleras av att vistas i 
grönområden där fantasin kan få utlopp.

• Att skapa estetiska värden och bidra till stadens 
och landskapets karaktär samt identitet. Speciellt 
träd bidrar starkt till en plats karaktär och 
identitet. Detta kan göra att vi människor knyter 
an till en plats.

• Att stimulera sociala möten och att människor 
interagerar med varandra och delar tankar och 
idéer. 

• Att berätta om vår historia. Olika syn på naturen 

under olika tider återspeglas i våra grönområden 
som anlagts vid olika tidpunkter. 

• Att locka besökare och turister som ger direkta 
monetära värden. 

1Movium. 2020. Hälsofrämjande utemiljöer.

Färgaregården.
Foto: Fredrik Schlyter

Foto: Norrköpings kommun
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Strategi
Norrköpings grönstruktur finns nära inom 
gångavstånd och i många olika former som ger 
rika upplevelser för alla. Stadens befintliga parker, 
naturområden och annan grönska som stadsträd, 
med sina unika värden och betydelse för stadens 
identitet och dess invånare, tas till vara. När staden 
växer och förtätas och invånarna blir fler säkerställs 
behovet av kvalitativa grönområden, genom att 
utveckla befintliga och planera för nya. Områdena 
utvecklas med en omsorgsfull gestaltning. Stora 
parker som är målpunkter för alla stadens invånare 
och besökare finns strategiskt placerade i staden. 
Friluftsområden säkras och tillgängliggöras för ett 
rikt friluftsliv. De gröna rekreationsstråken länkar 
samman parker, naturområden och andra allmänna 
platser i staden.  Grönområden och stråk upplevas 
trygga och tillgängliga för alla. Det historiska gröna 
arvet ska tas tillvara liksom andra kvalitéer som en 
god ljudmiljö i grönområdena.

En god planering bidrar till att funktioner som 
lek, vila och rekreation kan kombineras med andra 
värden som en hållbar dagvattenhantering samt 
livsmiljöer för djur och växter där det är lämpligt. 
Resurser och en medveten utformning skapar 
förutsättningar för en välfungerande skötsel, vilken 
är avgörande för hur grönområden används och 
upplevs.

Illustration: BYN kommunikation
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Sociotopkartering
För att beskriva stadens grönområdes sociala värden 
har ett antal sociotopvärden (upplevelser och 
aktiviteter) definierats som bedöms vara relevanta 
för Norrköpings stad. 

Värdena har även sammanställts i en så kallad 
sociotopsnurra, som är ett sätt att beskriva hur 
långt invånarna i Norrköping bör ha till olika 
sociotopvärden. 

Sociotopvärden och sociotopsnurran används 
här för att beskriva och definiera värden och 
en variation av olika upplevelser och aktiviteter 
på stads- och stadsdelsnivå. I beskrivningen 
av grönområdeskategorierna refereras till 
sociotopvärdena och sociotopsnurran. 

En sociotopkarteringen finns för hela staden från 
2014 och 2018. Den är sammanställd i en separat 
rapport och i GIS-filer. 

Sociotopvärden Norrköpings kommun
• Artrikedom (Ar) Plats med mångfald av växt- och 

djurarter.

• Bad (Ba) Plats med badmöjligheter i till exempel 
i sjö, å, hav eller pool.

• Blomning (Bl) Plats med blomning som kan 
upplevas genom doft och fägring, till exempel 
syrenhäck, perennrabatter, blomsteräng, rosor 
och körsbärsträd.

• Bollspel (Bo) Plats där någon form av 
bollsport kan utövas, till exempel fotboll och 
beachvolleyboll. Även discgolf inkluderas under 
denna definition.

• Djurhållning (Dj) Plats där djurhållning 
kan upplevas i landskapet eller på nära håll, 
exempelvis kor, hästar, får, grisar och höns.

• Evenemang (Ev) Plats där större eller mindre 
evenemang äger rum. Exempelvis konserter, 
cirkus, loppis, tivoli och utomhusteater.

• Fiske (Fi) Plats där fiske kan utövas. 

• Folkliv (Fl) Plats där man kan betrakta eller 
befinna sig bland andra människor, där det 
ofta är mycket folk samtidigt, exempelvis torg, 
uteserveringar och evenemangsplatser.

• Gatusport (Ga) Plats där man kan utöva olika 
gatusporter (utan boll) exempelvis skateboard, 
kickboard, parkour och segway.

• Grönska (Gr) Plats där man får ett intryck av 
växtlighet, träd, buskar, blommor och gräs. En 
grön oas eller plats där man upplever grönska.

• Kulturhistoria (Kh) Plats med minnen från förr 
där man kan se spår från äldre tider, exempelvis 
fornlämningar, gamla byggnader, ruiner, vrak, 
historiska planteringar och alléer.

• Lek i natur (LN) Lek i naturmiljö, skog.

• Lek på lekplats (LP) Lek på anlagd lekplats.

• Motion (M) Plats där motions- eller 

Promenad i Folkparken.
Foto: Mattias Åström
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styrkeaktiviteter utövas, exempelvis joggning, 
löpning, cykling, utegym och simning.

• Mötesplats (Mö) Plats där man stämmer möten 
och ofta träffar bekanta. En plats att ses på.

• Odling (Od) Plats där man kan odla eller uppleva 
odlingar exempelvis kolonilotter, villaträdgårdar, 
stadsodling och gerillaodling.

• Picknick (Pi) Plats dit man tar med sig fika, mat 
och dryck. Grillning kan förkomma sommar- 
eller vintertid. 

• Promenad (Pr) Stråk eller plats som används för 
hundrastning, flanering, vandring samt bär och 
svampplockning.

• Pulka (Pu) Plats som används för utförsåkning 
med till exempel stjärtlapp, tefat, pulka eller 
kälke.

• Skogskänsla (Sk) Plats där man upplever att 
man är i en skog, ett omslutande rum av träd/
stammar. En plats där man kan känna sig 
avskärmad från staden och stadslivet och som 
inger lugn. 

• Sällskapslek (Sä) Plats där man ägnar sig åt 
exempelvis kubb, bangolf, boule, krocket och 
brännboll. 

• Utsikt (U) Plats som innefattar utblick, 
utsiktsplats eller öppna vyer. 

• Vattenkontakt (Vk) Plats där man upplever 
vatten genom hörsel, syn eller känsla, till 
exempel sjö, damm, å eller fontän. 

• Vila (V) Plats där man kopplar av och återhämtar 
sig genom solbad, kontemplera, sitta på bänk, 
läsa, stanna upp och ”bara vara”. 

• Vintersport (Vs) Plats som används för 
skidåkning eller skridskoåkning

Sociotopsnurran ger, utifrån Norrköpings förutsättningar, förslag 
på hur långt det är önskvärt att man har till olika sociotopvärden 
i Norrköping. Vissa sociotopvärden är lättare utveckla medan 
andra, som exempelvis bad, är väldigt platsspecifika och därför 
svåra att skapa på en ny plats.

Sociotopvärdena grönska, vila, promenad, motion och blomning.
Foto: Norrköpings kommun
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God tillgång till variationsrika 
grönområden
Hur mycket stadens grönområden nyttjas beror 
till stor del på hur tillgängliga de är och vilket 
innehåll de har. Hur långt avstånd människor 
har till närmaste grönområde har en avgörande 
betydelse för hur ofta man vistas där och ett kortare 
avstånd genererar fler besök. Avståndet är särskilt 
känsligt för äldre och barns användande liksom 
funktionshindrade med nedsatt rörlighet, eftersom 
de inte samma möjlighet att ta sig längre sträckor 
för att besöka naturområden och parker. 

För god tillgänglighet är det också viktigt att 
grönområden har ett tillgängligt innehåll, att 
det finns information, att det har ett namn, 
välkomnade entréer och vägvisning. 

Olika typer av grönområden med ett varierat utbud 
av sociotopvärden (aktiviteter och upplevelser) 
ger förutsättningar för att det ska finnas något 
som passa alla målgrupper och i olika situationer, 
för kortare vardagsbesök eller för helgens längre 
utflykter. 

I Norrköping finns idag ett brett utbud av olika 
typer av grönområden. På en övergripande och 
generaliserad nivå kan stadens grönområden delas 
in i sex kategorier. Krav på innehåll, storlek och 
nåbarhet finns definierat nedan, vilka alltid behöver 
anpassas utifrån platsen värden och stadsdelens 
förutsättningar. De olika kategorierna kan också 
gå in i varandra och ett område kan fylla flera 
funktioner samtidigt. Mer friväxande tätortsnatur 
kan till exempel ingå i områden som är avgränsade 
som större parkområden. 

Grönområden
Närpark

Stadsdelspark

Stadspark

Friluftsområde

Tätortsnatur

Övrig grönyta

Odlings- och kolonilotter

Kyrkogård

Ej kommunägd

Kvartersmark (Användning: R, N, Y)

Kvartersmark (Användning: A, B, C, E, H, J, K, P, Q, R, S, V)

PARK eller NATUR i DP men annan faktisk markanvändning

Teckenförklaring

 

Planeringsinriktning: 
• I Norrköping ska det finnas en variation 

av olika typer av grönområden, med 
möjlighet till rika upplevelser och 
aktiviteter (variation av sociotopvärden) 
på stads- och stadsdelnivå. 

• Alla stadens invånare ska ha tillgång 
till ett kvalitativt allmänt grönområde1 
inom gångavstånd2 från sin bostad. 
Området ska kunna nås utan att en 
större barriärer behöver korsas3. 

• Stora parker och friluftsområden 
ska finnas strategiskt lokaliserade i 
stadsstrukturen och kunna fungera som 
målpunkter för alla stadens invånare 
och besökare. 

• Grönområden ska förädlas och öka i 
antal när vi utvecklar staden och blir 
fler invånare. När vi utvecklar dem, 
såväl befintliga som nya, ska kvalitet i 
utformning och skötsel vara hög.

1Klassade i någon av kategorierna närpark, stadsdelspark, stads-
park, tätortsnatur eller friluftsområde
2300 meter
3Vägar över 60 km/h, stambanan och Motala ström

Enebyparken
Foto: Norrköpings kommun

Hörsalsparken
Foto: Norrköpings kommun
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Grönområden
Närpark

Stadsdelspark

Stadspark

Friluftsområde

Tätortsnatur

Övrig grönyta

Odlings- och kolonilotter

Kyrkogård

Ej kommunägd

Kvartersmark (Användning: R, N, Y)

Kvartersmark (Användning: A, B, C, E, H, J, K, P, Q, R, S, V)

PARK eller NATUR i DP men annan faktisk markanvändning

Teckenförklaring

Kartan visar stadens upplevt tillgängliga grönområden klassade i de 
olika grönområdeskategorierna. Alla områden har minst ett iden-
tifierat sociotopvärde i kartläggning från 2014 och 2018. I kartan 
framgår också vilka av dessa som inte är allmän plats utan planlag-
da som kvartersmark med olika användningssätt och vilka som inte 
är kommunägda. Mark som är planlagd som park eller natur, men 
som idag har en annan faktiskt markanvändning som exempelvis 
parkering, är också markerade.
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Stadspark
En stadspark ska vara minst 10 ha och finnas 
inom 2 kilometers gångavstånd från hemmet. 
Den ska vara en park för hela Norrköpings stad 
som fungerar för en längre tids vistelse och tåla 
användningen av många människor och/eller 
erbjuda unika upplevelser.

Stadsparker ska kunna rymma en stor variation av 
sociotopvärden som kan tillgodose många olika 
gruppers behov. 

I stadsparkerna ska större evenemang och aktiviteter 
som kräver stor plats kunna äga rum. 

I stadsparker ska en lekmiljö vara allsidig, för alla 
åldrar, och fungera som ett utflyktsmål för en längre 
tids lek. Unika lekfunktioner och teman berikar 
och lockar fler besökare. 

Stadsparkerna ska ha god tillgänglighet. Det 
ska vara lätt att ta sig dit med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt möjlighet till angöring med bil 
för dem med särskilda behov. Bekvämligheter som 
toalett bör även kunna tillgodoses i eller i närheten 
av stadsparkerna. Restaurang, kafé eller kiosk i eller 
i närheten skapar mervärden.

Stadsparkerna ska ha bra och tillgänglig 

information eftersom de är viktiga besöksmål för 
turister och andra besökare.

En stadspark i Norrköping kan även utgöras av 
områden som har unika värden för Norrköping och 
uttrycker stadens identitet och/eller långa historia, 
som exempelvis Carl Johans park eller Norrköpings 
promenader. Dessa miljöer har särskilt värde som 
”uppvisningsmiljöer” och utgör också viktiga 
besöksmål. 

Stadsdelspark
Stadsdelsparkerna ska vara minst 3 hektar och 
finnas inom 500 meters gångavstånd från hemmet. 

De ska kunna ta emot besökare från ett större 
område. Parkerna ska vara varierade och kunna 
tillgodose olika gruppers behov. De ska vara så stora 
att många aktiviteter kan pågå samtidigt.

Stadsdelsparkerna ska rymma ett brett utbud 
av sociotopvärden. De sociotopvärden som 
sociotopsnurran anger att invånare bör ha inom 
1000 meter är särskilt lämpliga att kunna tillgodose 
i stadsdelsparkerna. Friväxande naturområden som 
en del i en större stadsdelspark ger stora mervärden 
till platsen.

I stadsdelsparker ska lekmiljöer vara allsidiga, 
för alla åldrar, och fungera som ett utflyktsmål 
för en längre tids lek. Unika lekfunktioner och 
teman berikar och lockar fler besökare över 
stadsdelsgränserna. 

En stadsdelspark ska vara tillgänglig och användbar 
för alla. Det ska vara lätt att ta sig dit med gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Entréer ska vara 
välkomnande och information ska finnas som 
beskriver parken och dess utbud.

I stadsdelar utan en självklar stadsdelspark kan 
mindre parker utvecklas för att tillsammans fylla 
funktionen av en stadsdelspark.

Kakturplanteringen i Carl Johans park. En statspark med unika 
kvalitéer. Foto: Josefine Petersson
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Ljuraparken, kategoriserad som stadsdelspark.
Foto: Fredrik Schlyter
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Närpark
Närparkerna ska vara minst 0,3 hektar och finnas 
inom gångavstånd (300 meter) från hemmet. 

Parkerna ska fungera som mötes- och 
samlingsplatser och ge avkoppling och lek för det 
dagliga behovet. Barns möjlighet att själva kunna ta 
sig till en park utan att behöva korsa en barriär ska 
tillgodoses. 

Parkerna är i regel mindre varierade och innehåller 
färre sociotopvärden. Basvärden som grönska, lek 
på lekplats, vila och promenad är värden som är 
viktigast att kunna tillgodose. 

Lekmiljöer i närparker ska i första hand tillgodose 
barn i de yngre åldrarna 0-9 år. 

Fickpark
Fickparker är mindre parker och platser som har 
som syfte att tillföra grönska i en tätare stadsmiljö. 
Till ytan kan de vara väldigt små. De ersätter ej 
större parker men kan erbjuda en ombonad och 
grönskande plats för möten och vila.

Lämpliga områden för nya fickparker är främst där 
det råder en stor konkurrens om marken och en 
hög andel av ytan är hårdgjord. 

Lekplats vid Ljurafältet.
Foto: Josefine Petersson

Fickparken Korshagen i Kneippen.
Foto: Fredrik Schlyter

Smedstuguplan i Haga.
Foto: Josefine Petersson
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Tätortsnatur
Tätortsnatur ska vara minst 0,5 hektar och finnas 
inom gångavstånd (300 m) från hemmet. 

Tätortsnatur är natur som ligger i anslutning 
till staden eller är integrerad i stadsbebyggelsen. 
Områdena är viktiga för naturupplevelser i 
vardagen och ger en kreativ och utmanande 
vardagslekmiljö.

Tätortsnaturen är viktig för skolors och föreningars 
möjlighet till vardagsbesök i naturen. Områdena 
kan utgöra ”skolskogar” och ge möjlighet till 
naturpedagogik.

Tätortsnatur är särskilt viktig för att barn själva ska 
kunna ta sig till ett naturområde utan att behöva 
korsa en barriär.

Friluftsområde
Friluftsområden är viktiga för det rörliga 
friluftslivet. Dessa behandlas i ett eget avsnitt på 
sida 30-35.

Tätortsnatur är viktig för barns lek.
Foto: Carolina Olsson
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Gröna rekreationsstråk
Attraktiviteten och användbarheten av stadens 
grönområden ökar när de hänger samman i en 
struktur. Det är en stor tillgång att i en grönskande 
miljö, till fots eller med cykel, kunna ta sig igenom 
och mellan stadens olika grönområden. Från 

innerstad till stadens omkringliggande landskap och 
mellan olika delar i staden. 

De gröna rekreationsstråken i Norrköping 
byggs upp av befintliga och framtida parker och 
naturområden och annan grönska (exempelvis 
trädrader) samt rörelsestråk som gång- och 
cykelvägar igenom och mellan dessa. Även 
grönska på kvartersmark som kyrkogårdar 
och odlingsområden kan vara en viktig del i 
en sammanhängande grönstruktur. De gröna 
rekreationsstråken är och kan vara varierade till sitt 
innehåll, sett till hela staden och över tid. 

De gröna rekreationsstråken kan utvecklas och 
stärkas genom att: 

• Säkra en sammanhängande grönstruktur i den 
fysiska planeringen.

• Komplettera och utveckla grönska/grönområden/
målpunkter längs stråken. 

• Förbättra framkomlighet och tillgänglighet 
med trygga passager för oskyddade trafikanter, 
sittmöjligheter, vägvisning, välkomnade entréer 
med mera. 

• Samplanera grönska med viktiga stråk för gång- 

och cykel där det är lämpligt. 

Exempel på ett grönt rekreationsstråk.
Foto: Carolina Olsson

Södra promenaden är ett exempel på ett grönt rekreationsstråk.
Foto: Fredrik Schlyter

Planeringsinriktning
• Norrköpings parker och naturområden 

ska hänga samman i en struktur, där 
man lätt och tryggt kan röra sig längs 
gröna rekreationsstråk, igenom och 
mellan stadens och det omgivande 
landskapets grönområden.
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Grönområden

Gröna rekreationsstråk

Befintligt stråk, förbättringsbehov kan finnas

Nytt stråk

Teckenförklaring

De gröna rekreationsstråken har delats in i två kategorier. 
Befintliga stråk som kan behöva förbättras och nya stråk. 
I kategorin nya stråk saknas det en sammanhängande 
grönstruktur och/eller möjlighet att röra sig igenom den.
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Bristområden
Inom vissa delar av staden saknas det idag tillgång 
till ett allmänt kvalitativt grönområde inom 300 
meters gångavstånd, utifrån ett antal definierade 
grundkrav. Genomförd analys visar att det saknas 
grönområden i delar av Kneippen, Nordantill, 
Berget och Gamla staden, Marielund, Haga, 
Enebymo, Pryssgården, Sylten, Butängen och 
Slottshagen. I flera av de äldre stadsdelarna beror 
detta på att befintliga grönområden inte lever upp 
till storlekskravet på minst 0,3 hektar. I andra 
stadsdelar, som idag har mer av en industrikaraktär, 
saknas kvalitativa grönområden helt. Flera av 
stadsdelarna saknar också en mer sammanhängande 
grönstruktur.

Tillgången till allmänna grönområden är också 
intressant att analysera i förhållande till antal 
nyttjare per kvm grönområde. Att andelen kvm per 
person är på en god nivå har betydelse för kvalitén 
på innehållet och för att slitage och trängsel ska 
kunna undvikas. Det är svårt att stätta en exakt 
siffra för vad som är tillräckligt god nivå, men 
ett mått på när andelen är för låg är när man 
tvingas ersätta naturliga material som gräs och 
planteringar med konstgjorda och hårdgjorda 
material i stor utsträckning. Vilket också innebär 
att man förlorar andra viktiga ekosystemtjänser. 
Ett annat mått är när stora driftsresurser går åt 

till att sköta om ett visst grönområde på grund av 
högt slitage. I Norrköping finns exempel på detta i 
centrala delarna av staden innanför promenaderna, 
där analysen visar på en låg andel kvm allmänna 
grönområden per person. På vissa platser beror högt 
slitage också på att det finns närliggande skolor som 
saknar egna kvalitativa friytor och/eller att det är ett

 grönområde som generellt sett är väldigt uppskattat 
att besöka. 

I bristområden kan det vara särskilt viktigt att 
hitta goda former för samutnyttjande, och att alla 
bidrar till att skapa kvalitativa gröna platser för 
vistelse, oavsett om det är på allmän plats eller 
kvartersmark.

Planeringsinriktning
I bristområden är det särskilt 
betydelsefullt att:

• befintliga parker och naturområden har 
hög kvalité i utformning och underhåll. 

• nya kvalitativa grönområden utvecklas 
vid stadsomvandling/utveckling.

• möjligheten att få in grönska och 
sociotopvärden på andra allmänna 
platser, som torg och gatumiljöer, 
särskilt övervägs. 

• kvalitativa friytor och grönska på 
kvartersmark bevaras och utvecklas.

Faktorieparken.
Foto: Jennifer Jangert
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Mer än 300 m till grönområde

 1 - 10 kvm parkyta per invånare inom 300 meter

Teckenförklaring

Områden med mer än 300 meter till ett grönområde
Röda ytor visar områden där det idag saknas ett grönområde inom 300 meters 
gångavstånd som är minst 0,3 hektar stort och som har klassats i någon av ka-
tegorierna närpark, stadsdelspark, stadspark, tätortsnatur eller friluftsområde. 
Norrköpings promenader har undantagits i analysen. 

1-10 kvm allmänt grönområde inom 300 meter
Orangea markeringar visar adresspunkter där boende har lägst andel, 1-10 
kvm, grönområde per person inom 300 meter. I analysen har även grönområ-
den som är mindre än 0,3 hektar stora tagits med liksom områden som klassats 
som fickparker.  Norrköpings promenader har undantagits i analysen.
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Förbättringsförslag
Norrköpings grönområden ska bevaras och 
utvecklas för Norrköpingsbornas nytta och 
upplevelser på lång sikt. Detta sker genom 
investeringar och skötsel samt genom en 
genomtänkt planering och exploatering. Temporära 
satsningar kan också lyfta en plats i väntan på en 
mer genomgående upprustning eller tillföra extra 
funktioner på en plats över en säsong. 

Det finns parker som idag har ett bristfälligt 
innehåll och/eller yta. Exempelvis saknas kvalitativa 
och självklara stadsdelsparker i några delar av staden 
och kulturhistoriska värden riskerar att försvinna 
om ett utvecklingsarbete inte sker. I vissa stadsdelar 
finns en lägre andel kvadratmeter kvalitativa 
allmänna grönområden per person och det saknas 
en tydligt sammanhängande grönstruktur. Många 
parker och naturområden är också anonyma och 
svåra att hitta till. Delar av staden saknar kvalitativa 
grönområden på grund av att gällande detaljplaner 
ännu inte har genomförts. Det finns också exempel 
på kommunägda värdefulla grönområden som 
upplevs tillgängliga men som är planlagda för ett 
motstridigt ändamål. I samband med förtätning 
och stadsutveckling finns behov av att höja kvalitén 
på befintliga grönområden och att nya områden 
tillkommer. 

Här beskrivs ett urval av förslag på förbättringar 

av Norrköping parker och rekreationsstråk. 
Förbättringsförslag finns även beskrivna i 
kartunderlag med tillhörande tabell-information, 
som kontinuerligt hålls uppdaterat genom 
kommunens planerings och utvecklingsarbete.

Förbättringar i Centrum
(Gamla Staden, Nordantill, Östantill, Saltängen, 
Inre hamnen, Sylten, Söderstaden, Berget, Ljura, 
Oxelbergen och Klingsberg.) 

• Norrköpings promenader bevaras och 
utvecklas som attraktiva park- och 
kommunikationsstråk (gång- och cykel) med 
förbättrade växtförhållanden för träden och med 
utgångspunkt från de kulturhistoriska värdena. 
Framtagen skötselplan och utvecklings- och 
bevarandeplan används som underlag för arbetet. 

• Stråken längs med Motala ström från Glan till 
Bråviken utvecklas med mer sammanhängande 
grönska och förbättrad framkomlighet och 
tillgänglighet samt med fler målpunkter och 
platser invid vattnet (berör även sydöstra, 
sydvästra och Lindö). Allmän plats kan behöva 
säkras i vissa delar, ett sådant exempel finns vid 
Universitetsparken. 

• Utveckla de kvalitéer som Motala ström ger i 
den i stadens centrala delar. Kalvhagen utvecklas 

till en sammanhängande park hela vägen mot 
vattnet enligt gällande detaljplan. Strömsholmen 
utvecklas med fler sociotopvärden. Södra och 
norra kajen utvecklas med bättre tillgänglighet 
för gående och cyklister, platskvalitéer och 
grönska. Industrilandskapets tillgänglighet och 
platser utvecklas. 

• Stortorget och Djäknepark utvecklas till mer 
kvalitativa stadsdelsparker. 

• Hela eller delar av parkeringsytan vid St 
Olai kyrkan utvecklas till ett park- och 
aktivitetsområde i enlighet med gällande 
detaljplan. Utvecklingen sker med hänsyn till 
fornlämningarna på platsen.  

• Utveckla mer sammanhängande grönstruktur/
gröna rekreationsstråk, till exempel genom att 
tillföra träd och annan grönska på torg och vid 
utvalda gatumiljöer. 

• Utveckla befintliga och nya sociotopvärden 
i Ljuraparken samt dess koppling till 
omgivningen. 

• Utveckla befintliga och nya sociotopvärden i 
Klingsbergsparken. 

• I takt med att Tegelängen/Sylten utvecklas med 
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Grönområden - kategori

Närpark

Stadsdelspark

Stadspark

Friluftsområde

Tätortsnatur

Övrig grönyta

Odlings- och kolonilotter

Kyrkogård

Grönområden förändrad framtidskategori

Närpark

Stadsdelspark

Stadspark

Friluftsområde

Tätortsnatur

Behov av nya parker vid stadsutveckling

Behov av ny detaljplan

Teckenförklaring

(ändra användning till allmän plats). 

Kartan visar förslag på framtida klassning av stadens grönområden samt behov 
av nya parker vid stadsutveckling.
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nya bostäder behöver nya närparker tillkomma 
samt Syltenbergets park- och naturkvalitéer 
utvecklas och tillgängliggöras samt kajområdet 
utvecklas. 

• I takt med att Inre hamnen byggs ut så 
iordningställs kajområdet, bad i strömmen, torg, 
närparker och en stadsdelspark. 

Förbättringar i Sydvästra Norrköping  
(Borg, Kneippen, Sandtorp, Ektorp, Såpkullen, 
Vilbergen, Skarphagen, Kättsätter, Kärrhagen och 
Klockaretorpet)

• I Kneippen saknas en självklar och kvalitativ 
stadsdelspark och södra delen av stadsdelen 
klarar inte krav på gångavstånd till grönområde. 
Stadsdelens grönområden kan stärkas genom 
att Hultet och Lindparken utvecklas med fler 
sociotopvärden för att fungera som kvalitativa 
parker för hela stadsdelen. 

• Grönområdet vid kv Bastuban utvecklas som 
en förlängning av Klockaretorpsparken. Del av 
fastigheten Borg 11:2 upplevs som en allmän 
park men är delvis är planlagt för bostäder. 
Området kan fungera som en förlängning av 
Klockaretorpsparken som idag har förhållandevis 
få öppna gräsytor för lek och vistelse. 
Parkområdet bör säkras och utvecklas som 
allmän park. 

• Inom Klockaretorpet och kvarteret Trumpeten 

finns ett kvalitativt naturområde som är planlagt 
för bostäder i en äldre detaljplan. Området är ett 
välanvänt naturområde med höga naturvärden 
som föreslås utgöra en del av ett friluftsområde. 
Markanvändningen bör därmed ändras från 
kvartersmark för bostäder till allmän plats natur. 

• Vilbergsparken behöver utvecklas med fler 
sociotopvärden med mera för att fungera som en 
kvalitativ stadsdelspark. 

• De gröna rekreationsstråken kan överlag 
förbättras med grönska, sittmöjligheter 
vägvisning och bättre gång- och cykelmöjligheter 
från de mer centrala delarna till omgivande 
landskap och friluftsområden. 

• I takt med att Sandtorp byggs ut förbättras och 
utvecklas närparker, stadsdelspark, torg samt 
gröna rekreationsstråk. 

• I takt med att Västra staden förtätas med nya 
bostäder behöver kvalitén på områdets parker 
och gröna rekreationsstråk höjas samt en ny park 
tillkomma. Områden som föreslås utvecklas 
är Kalshedsparken, Oskarsparken, Lenningska 
parken, delar av Södra promenaden samt parken 
inom kvarteret Linjen och ny park/natur inom 
kv Såpkullen. 

• När södra Himmelstalunds utvecklas med nya 
bostäder behöver park- och naturområden och 
rekreationsstråk inom området bevaras och 

utvecklas. Områden invid Motala ström är 
särskilt betydelsefulla. 

• När staden växer söderut med nya bostäder i 
Borgsmo, Norra Herrebro och Karstorp behöver 
nya parker tillkomma, både stadsdelspark 
och närparker. Boende i denna del av staden 
kommer även ha långt till en stadspark. Detta 
kan förbättras genom att öka tillgängligheten till 
Himmelstalund eller utveckla särskilda kvalitéer 
i befintliga parker eller nya parker i området. 
Vilbergsparken kan få en ännu större betydelse 
som mötesplats för den sydöstra delen av staden. 

Förbättringar i Sydöstra Norrköping 
(Hageby, Smedby, Rambodal, Brånnestad, 
Navestad, Vrinnevi, Björkalund och Tingstad.)

• I Navestad saknas en kvalitativ stadsdelspark. 
Kopparkullen och Atriumparken är lämpliga att 
utveckla för detta. 

• Vrinneviskogen behöver utvecklas med mer 
välkomande och tillgängliga entréerna från 
Hageby och Navestad.

• Utveckla de gröna rekreationsstråken mellan 
de olika stadsdelarna exempelvis stråket med 
parkerna Mamreparken och Trumpetfältet som 
binder ihop Navestad och Hageby.

• De gröna rekreationsstråken mellan de olika 
stadsdelarna kan förbättras, exempelvis stråket 
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som går längs parkerna Mamreparken och 
Trumpetfältet som binder ihop Navestad och 
Hageby.

• Ljurabäckstråket utvecklas till ett 
sammanhängande grönt rekreationsstråk, 
dagvatten- och översvämningsstråk med 
bibehållna och utvecklade naturvärden (berör 
även Lindö)

• Utvecklas Ljurabäckstråket till ett 
sammanhängande grönt rekreationsstråk, 
dagvatten- och översvämningsstråk med 
bibehållna och utvecklade naturvärden (berör 
även Lindö). 

• Badplatsen vid Ensjön bör utvecklas med mer 
omsorgsfullt innehåll och skötsel. 

• Ett sammanhängande rekreationsstråk bör på 
lång sikt utvecklas runt Ensjön. 

Förbättringar i nordvästra Norrköping 
(Haga, Marielund, Lagerlunda, Enebymo, 
Pryssgården, Norra Himmelstalund )

• Delar av Haga, Marielund och Pryssgården 
klarar inte krav på att ha ett grönområde inom 
gångavstånd. Många parker i stadsdelarna är 
små till ytan. Att höja kvalitén och de parkytor 
som redan finns är därför viktigt. I Haga 
bör satsningar göras i parken Nejlikan och 
Hagaparken. I Marielund bör satsningar vid 

Bråboplan prioriteras. I intilliggande stadsdelar 
bör de större stadsdelsparkerna Vidablicksparken 
och Lagerlundaparken prioriteras. 

• Satsningar för att minska barriärer/öka 
tillgängligheten till omgivande större park och 
naturområden som Himmelstalundsfältet och 
Folkparken bör också prioriteras. 

• I takt med att Sandbyhov bebyggs med bostäder 
med mera utvecklas närparker och torgytor inom 
området. 

• I takt med att Norra Himmelstalund utvecklas 
med nya bostäder med mera behöver 
Himmelstalundsfältet och intilliggande 
naturområde utvecklas, befintliga värden 
förädlas och nya sociotopvärden tillföras samt 
ökad tillgänglighet/minskade barriärer med 
nya/förbättrade gång- och cykelvägar inom 
och mellan grönområden. Nya mindre parker/
torgytor kan även behövas i de bebyggda delarna. 

Förbättringar i norra Norrköping 
(Slottshagen, Butängen, Ingelsta)

• När staden växer norrut med nya bostäder 
i Butängen, Johannisborg och Saltängen 
behöver nya parker tillkomma, både stads- och 
stadsdelsparker samt närparker. Byggnadsminnet 
Johannisborgs unika värden förädlas och 
tillgängliggöras och dess närområde utvecklas 
till en stadspark. Norra promenadens 

värden utvecklas. Tillsammans ger detta 
området karaktär och bidra med många olika 
ekosystemtjänster. 

• På lång sikt behöver det planeras för att 
skapa mer sammanhängande grönstruktur 
och rekreationsstråk. Detta är en utmaning 
i norra delen av staden med tanke på den 
befintliga bebyggelsestrukturen och stora 
barriärer som vägar och järnväg utgör, därav 
är det särskilt viktigt att ta tillvara på och 
utveckla de grönområden/värden som finns 
och lägga fast en övergripande struktur även 
för den gröna infrastrukturen i mer långsiktiga 
planeringsdokument såsom översiktsplanen.

Förbättringar i Östra Norrköping 
(Lindö)

• Strandpromenaden bör på lång sikt utvecklas 
med en mer omsorgsfull och sammanhängande 
gestaltning och förbättrad tillgänglighet. 

• De kulturhistoriska parkvärdena vid Abborreberg 
är i behov av upprustning möjligheten att ta sig 
dit längs med vattnet kan förbättras. 

• Grönområden vid vattnet som Kanalparken med 
fler utvecklas med fördel sociotopvärden.
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Friluftsliv
Naturen, med dess variation av naturtyper och 
upplevelsevärden, utgör grunden för det rörliga 
friluftslivet. Tre elementära förutsättningar för 
friluftsliv är tillgång, tillgänglighet och kvalitet. 
Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt 
och har hög kvalitet har störst möjlighet att främja 
friluftslivet i vardagen. 

Det rörliga friluftslivet nära staden är beroende 
av de större grönområdena klassade som 
friluftsområden. Det är viktigt att skydda 
dessa områden för att långsiktigt säkerställa 
möjligheterna att utöva friluftslivet. Naturen har 
en viktig funktion för människans välbefinnande 
såväl fysiskt, socialt som mentalt. Den är även 
betydelsefull ur ett besöksperspektiv, ger en 
natur- och miljöförståelse och är en bra plats för 
rekreation. 

För barn är utevistelse i naturen extra viktigt. Barn 
ägnar sig mer och mer åt stillasittande aktiviteter 
men måste få behålla sin lust till rörelse. Genom 
naturlek som att klättra i träd, balansera på stenar 
och nedfallna stammar utvecklas barns motorik 
och kreativitet. Naturupplevelser i tidiga år 
skapar också en ökad känsla för naturvärden och 
miljömedvetande och är därmed en förutsättning 
för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Mer att läsa om friluftsområdena finns i bilagan 
bilaga Friluftsliv i Norrköping.

För att definieras som ett friluftsområde behöver 
området uppfylla flera av dessa kvalitéer:

• Ska finnas inom 2,5 kilometer gångavstånd från 
hemmet och ha en yta om minst 50 hektar. 

• Ska kunna fungera som utflyktsområden och för 
en längre tids vistelse. 

• Ska erbjuda möjligheter till upplevelse av 
omväxlande natur och naturens ljud ska 
dominera i stora delar av området.

• Ska ge möjlighet att röra sig längre sträckor i en 
avkopplande naturmiljö. Det finns en variation 
av leder, stigar och spår för olika målgruppers 
behov. Det kan vara för promenad, löpning, 
cykel, ridning och/eller kunskapsspridning. 

• Ska innehålla en variation av friluftsanläggningar 
och anordningar som till exempel uteklassrum, 
gym och motorikbanor, klättring, grillplatser, 
samlingsplatser, naturlek med mera. 
Bekvämligheter som toalett bör även kunna 
tillgodoses. 

• Det bör i möjligaste mån finnas 
tillgänglighetsapassade stigar och funktioner i 
områdena. 

• Det ska vara lätt att ta sig till dessa områden 
för gående, cykel och kollektivtrafik, samt 
parkeringsytor och möjlighet till angöring med 
bil anpassade för de med särskilda behov. Entréer 
ska vara tydliga och information ska finnas som 
beskriver naturen och dess utbud.

• Regelbunden skötsel prioriteras och ska ha en 
inriktning på att bevara och utveckla sociala 
värden samt natur- och kulturvärden.

Vrinneviskogen
Foto: Norrköpings kommun,

Mattias Åström (n.v.)
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Sammanhängande friluftsområden

1. Vrinnevi friluftsområde
Vrinneviskogen är Norrköpings mest besökta och 
största stadsnära friluftsområde. Området rymmer 
ett stort antal naturtyper. Här finns grov tall, 
hassellundar, blandskogar med gran och lövträd, 
kulturmarker samt en öppen vattenspegel med 
fågelliv. Skogen erbjuder en mängd aktiviteter 
i form av äventyrsbana, upplevelsestig, utegym, 
hinderbana, bangolf samt markerade spår/leder i 
varierande längd och för olika aktiviteter. Sedan år 
1973 är området naturreservat med inriktning mot 
friluftsliv. Vrinneviskogen hänger naturligt ihop 
med Kvarnbergsskogen söder om Sprängstensgatan.

2. Klocket-Kättsätters friluftsområde
Klockaretorpskogen, Vibergshultet och Kättsätters 
skogsområde består till stor del av skog med 
många äldre träd. Här återfinns gamla ekar och 
grov tall. Genom områdena går en vandringsled. 
I närheten ligger Herrebro våtmark som rymmer 
ett rikt fågelliv. Platsen är ett välbesökt område för 
fågelskådning med fågeltorn och gömsle.

3. Rambodals friluftsområde
Ramboberg, Ryttaretorpet och Bjärbytorpet 
kopplas samman via smala länkar och bildar 
tillsammans ett friluftsområde. Ramboberg har 
varierande miljöer med äldre skog, betesmarker 
och områden med varierande topografi med 
bergsklackar och nedrasande bergsblock. Här 
finns elljusspår och ridleder och området används 

flitigt som skolskog. I nordöst ligger Bjärby- och 
Ryttaretorpet som består av slåtteräng och varierad 
skog med öppna gläntor.

4. Abborrebergs friluftsområde
Abborrebergsparken, Abborrebergskogen, 
Holmtorpshagen och Majeldsberget utgör ett 
park-, skogs- och hagmarksområde öster om Lindö. 
Skogen domineras av tall med bitvis inslag av gran. 
Holmtorpshagen är ett mindre odlingslandskap 
med små kullar, bergsklackar och mindre grupper 
av träd. I dessa områden återfinns vältrampade 
stigar, en vandringsled, elljusspår och området 
nyttjas flitigt som skolskog.

5. Leonardsbergs friluftsområde
Leonardsberg är ett utflyktsmål med stora 
upplevelsevärden i form av kultur- och 
naturmiljöer samt en uppskattad besöksplats för 
fågelintresserade. Här finns hällmarker med isräfflor 
och välbevarade hällristningar, gamla ekmiljöer, 
stränder med betad strandäng, vandringsled, 
fågeltorn samt gömsle. Leonardsberg är privat 
mark och brukandet av marken med åkerbruk samt 
bete av strandängar är en viktig förutsättning för 
bibehållande av områdets friluftsvärden. 

6. Fyrbyskogens friluftsområde
Fyrbyskogen med dess varierade skogskaraktär 
är ett välbesökt naturområde med motionsspår 
och upptrampade stigar. I norr ansluter skogen 
till Grimstad backar, en trädklädd betesmark, 
och naturreservatet Vilhelmsbergs ekbackar. 

Vilhelmsbergs ekbackar består av kuperad natur 
med många gamla, grova hagmarksekar. Områdena 
behöver förstärkas och kopplas samman för att 
uppfylla arealkravet om minst 50 hektar och 
tillgängliggöras för friluftslivet. 

7. Ingelsta friluftsområde 
Ingelsta ekbackar är en rest av Norrköpings gamla 
eklandskap som idag omges av större verksamheter. 
Det är en trädklädd betesmark med ca 400 år 
gamla ekar omgivna av bland annat hasselbuskar. I 
området finns rester av en stengrund från Ingelsta 
gård samt runor och gravar från järnåldern. Genom 
reservatet går en vandringsled. 

Marieborg utgörs av varierande naturtyper. 
Området vid den gamla bebyggelsen består 
av en parkartad, men igenväxande, lövskog. I 
omkringliggande områden återfinns hagmarker och 
ekmiljöer omgivna av infrastruktur och Ingelsta 
friluftsområde upplevs därför uppsplittrat och 
otillgängligt. Leder finns i området. Områdena 
behöver förstärkas och kopplas sammanför att 
uppfylla arealkravet om minst 50 hektar och 
tillgängliggöras för friluftslivet.

Alla utpekade friluftsområden har följande 
förbättringsbehov: entréer, utveckling av 
vandringsleder och anslutningsleder, rastplatser, 
skyltning/vägvisare, information om platserna samt 
förbättrad framkomlighet.

Läs mer i bilagan Friluftsliv i Norrköping.
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Mer än 2,5 km till ett friluftsområde

Sammanhängande friluftsområde

Sammanhängande friluftsområde med utvecklingsbehov

Grönområden

Friluftsområde

Tätortsnatur

Grönområde

Teckenförklaring

1
2

5
4

7

6

3

Kartan visar stadens alla grönområden, där friluftsområdena är 
mörkgröna och anges med siffror. Skrafferade områden består av 
fler ytor som tillsammans bildar ett sammanhängande friluftsom-
råde. Grön skraffering innebär att områdena är sammankopplade 
idag och röd skraffering innebär att områden behöver kopplas 
samman tydligare.
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Friluftslivets förutsättningar i 
Norrköping
I kommunens översiktsplan för staden 2017, 
grönstruktur, står bland annat att ”grönområden 
ska finnas nära och i många olika former för att ge 
rika upplevelser för alla invånare. När staden växer 
och förtätas ska staden möta behovet av grönska”. 
Norrköping ska därmed arbeta för att balansera 
utbudet av värdefulla grönområden i staden. Dels 
då närhet är en kvalitet men även för att zonera 
besökstrycket i friluftsområdena och på så sätt 
skydda naturen.

Idag finns goda förutsättningar för att stärka och 
utveckla friluftslivet i Norrköpings stad genom 
ett förhållandevis stort utbud av friluftsområden. 
Norrköping har en unik kvalité i Vrinneviskogen 
som är ett stort naturreservat nära staden. 
Besöksantalet är högt vilket vittnar om hur viktigt 
området är för hela Norrköping. Trots dess höga 
värde idag finns stor potential att utveckla området 
ytterligare för att stärka friluftslivet. 

Från ett helhetsperspektiv ligger merparten 
av de friluftsområdena med hög kvalitet idag 
i södra delen av staden. I stadens norra del är 
rekreationsområdena både mindre och av lägre 
kvalitet. Detta medför att invånare i denna del av 
staden har en sämre tillgång till friluftsområden. 

Här finns dock i dagsläget större andel 
industriområden och färre antal bostäder. När 
staden omvandlas och förtätas är dessa områden 
viktiga i arbetet med att få en fortsatt god tillgång 
till friluftsområden för alla stadens invånare.

I stadens norra delar behöver de befintliga 
grönområdena kopplas samman för att gemensamt 
bilda friluftsområden då de idag inte uppfyller 
arealkravet på minst 50 hektar. Framförallt gäller 
detta för Fyrbyskogens friluftsområde (område 6) 
och Ingelsta friluftsområde (område 7). I södra 
Norrköping ligger Rambodals friluftsområde 
(område 3) som är av god kvalité men för att vara 
av en tillfredställande storlek bör områdena Bjärby- 
och Ryttaretorpet kopplas samman. 

För att bibehålla en god tillgång till friluftsområden 
behöver samtliga utpekade områden på sikt vara 
skyddade som naturreservat eller naturmark i 
detaljplan. Med denna framtida tillgång kommer 
nästan hela Norrköpings stads invånare att ha ett 
friluftsområde inom 2,5 km från sin bostad. De 
centrala stadsdelarna som saknar ett friluftsområde 
inom 2,5 km har istället mycket god tillgång till 
större stadsparker.

Norr om staden
Norr om Norrköpings stad återfinns 

större naturområden som erbjuder goda 
friluftslivskvalitéer, vilket kan ses som ett 
komplement i denna del av staden. Till dessa 
områden hör Kvillingeförkastningen och 
Kolmårdsskogarna. Dessa ligger dock längre än 2,5 
km från stadens centrum.

Nordväst om Norrköping ligger Ringstad mosse. 
Området ligger längre än 2,5 kilometer från stadens 
centrum men kan i framtiden utgöra ett viktigt 
friluftsområde för Norrköpingsborna. För att 
området ska kunna nyttjas behöver det utvecklas 
innehållsmässigt med ett varierat friluftsutbud. 
Ett viktigt stråk att utveckla är även stråket längs 
Glan, från Svärtinge och Bollnäs udde i norr till 
Leonardsbergs stränder och vidare in mot staden.

Planeringsinriktning
• Friluftsområden ska bevaras, utvecklas 

och skyddas som naturreservat eller 
som naturmark i detaljplan.

• Tillräckliga resurser ska avsättas 
för utveckling och förvaltning av 
friluftsområdena.

Till höger: Ingelsta ekbackar.
Foto: Mattias Åström
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God ljudmiljö 
I en stressad vardag är grönområden med en god 
ljudmiljö särskilt betydelsefulla för människors 
möjligheter till återhämtning. I parker och 
naturområden med god ljudmiljö dominerar 
naturliga ljud som lövprassel, vind, fågelsång eller 
ljud får olika park- och naturaktiviteter. Trafikbuller 
är en av de vanligaste källorna till störningar i 
grönområden. 

En medveten planering och utformning kan bidra

 till att grönområden upplevs lugna och rofyllda, 
med åtgärder som förhindrar/minskar störningar 
från trafik eller som förstärka naturliga ljud, såsom 
porlande vatten eller ett buskage som gynnar 
småfåglar. Exempel på områden där tysta miljöer 
har särskilt stor betydelse för upplevelsevärdet 
är platser vid vatten, friluftsområden och 
kulturhistoriska miljöer.

I Norrköping finns många grönområden med en 
god ljudmiljö. I stadens ytterområden kan

 friluftsområden som Vrinnevi friluftsområde, 
Klocket-kättsätters friluftsområde, Rambodals 
friluftsområde, Abborrebergs friluftsområden 
och Leonardsbergs friluftsområde särskilt 
nämnas. När det gäller parkmiljöer så 
utmärker sig Karlshedsparken, parken 
vid kv Linjen och Hästmyreparken. Även 
områden som Borgsmoskogen, Fyrbyskogen, 
Himmelstalundsfältet, Enebyparken och 
Vidablickparken kan nämnas.

Planeringsinriktning
• Bebyggelse och infrastruktur ska 

placeras på ett genomtänkt sätt så 
att en god ljudmiljö i parker och 
naturområden bibehålls eller förbättras. 

• Nya parker och naturområden ska inte 
utvecklas i mycket bullerutsatta lägen, 
såsom till exempel långsträckta ytor 
längs större vägar. 

• Åtgärder, så som exempelvis 
bullerplank, ska övervägas i värdefulla 
friluftsområden som idag är utsatta för 
buller.

Grönområden i staden med god ljudmiljö är viktiga platser för vila och återhämtning.
Foto: Norrköpings kommun
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Grönområde med god ljudmiljö

<50 % av ytan har en bullernivå under 45 dbA

50-75 % av ytan har en bullernivå under 45 dbA

75-90 % av ytan har en bullernivå under 45 dbA

90-100 % av ytan har en bullernivå under 45 dbA

Teckenförklaring

I analysen av grönområdenas ljudmiljö har trafikbullerkartläggning-
en från 2017 använts och jämförts med stadens grönområden. 
Ekvivalent vägtrafikbuller har varit utgångspunkten. Grönområden 
har delats in i olika kategorier beroende på hur mycket av ytan 
som har en ljudnivå under 45 dBA. Natur- och parkområden som 
har god ljudmiljö har här definierats som de som har en ekvivalent 
ljudnivå under 45 dBA inom minst 75 % av sin yta. Resultatet har 
verifierats med platsbesök för ett urval av områdena.
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Fruktträdskartläggning

Äldre fruktträd

Områden med äldre fruktträd 

Kulturhistoriskt värdefulla parker, utredningsunderlag

WSP 2019

Utvecklingsarbete, Stadsmiljö 2019

ÖP 2002

Teckenförklaring

Det gröna kulturarvet
Stadens parker och naturområden berättar om 
Norrköpings historia. Olika syn på naturen och 
stadsplanering genom tiderna återspeglas i parker 
och naturområdena. Grönområden med tydliga 
spår av historien, särskilt de med lång kontinuitet, 
är attraktiva och populära besöksmål som bjuder på 
unika upplevelser och värden. 

Park- och naturmiljöerna i Norrköping spänner 
över en lång tid och här finns fina exempel på olika 
ideal och utformning som finns representerade 
i Svensk trädgårdshistoria. Många områden har 
bevarade värdebärande strukturer och växtmaterial. 

Kunskaperna om områdena varierar men för 
många finns aktuella beskrivningar av historik 
och värdebärare. Många välbevarade parkmiljöer 
finns till exempel från 1850-tal till 1950-tal i de 
centrala delarna av staden. I Norrköping finns 
även många äldre fruktträd som finns kvar från 
tidigare gårdsmiljöer och handelsträdgårdar. 
Fruktträdgårdar var också ett vanligt inslag vid 
herrgårdsmiljöer.

Norrköpings gröna kulturarv är viktigt att vårda 
och utveckla utifrån sina särskilda förutsättningar. 
Områdenas historiska och arkitek¬toniska arv är en 
resurs att bevara och utveckla för framtiden. 

Planeringsinriktning
• Norrköpings parker- och 

naturområdens historia ska beaktas 
i planering, utveckling och skötsel. 
Värdebärande strukturer och 
växtmaterial ska bevaras, vårdas och 
utvecklas.

Midsommarfirande i Vasaparken år 1951.
Foto: Norrköpings kommun

Bilden är ett utdrag ur kartan som visar parker och naturområden där det finns inventeringar med beskrivningar av de historiska värde-
na. Kartan visat också platser med äldre sorter av fruktträd.
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Carl Johans park.
Foto: Fredrik Schlyter

Södra promenaden, cirka år 1950-1960.
Foto: Norrköpings stadsmuseum.

Carl Johans park. År 1879.
Foto: Norrköpings stadsarktiv.
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Livsförutsättningar för växter och djur
Övergripande beskrivning
Den biologiska mångfalden är en 
grundförutsättning för människans välfärd. 
Art- och variationsriksrika ekosystem bidrar med 
grundläggande resurser och ger förutsättningarna 
för mänsklighetens långsiktiga överlevnad. Många 
decenniers exploatering och ohållbart nyttjande 
inom areella näringar har resulterat i en snabb 
förlust av landskapets arter och naturmiljöer. 
Idag bedöms förlust av biologisk mångfald utgöra 
ett av de allvarligaste miljöproblemen, där ”de 
planetära gränserna”2 redan idag har överskridits. 
Det finns stora utmaningar när det gäller att 
vända denna utveckling till ett hållbart nyttjande 
av naturens ekosystem och de tjänster de bidrar 
med. En kraftsamling behövs för att bevara och 
utveckla livsmiljöer för växter och djur samtidigt 
som landskapet brukas och staden och andra 
tätorter utvecklas med bebyggelse och infrastruktur. 
Varierade och rika naturmiljöer bidrar också till 
en attraktiv och upplevelserik stad och kommun, 
till glädje och nytta för medborgare, besökare, 
näringsliv och turism.

I och kring staden Norrköping finns varierade 
natur- och vattenmiljöer som utgör viktiga 
livsmiljöer och spridningssamband för en mängd 
arter. Samtidigt erbjuder de en mängd upplevelser 
och är en stor tillgång för Norrköpings attraktivitet 
och identitet. I Strömmen finns ett litet bestånd 
av havsöring som med stöd av årlig utsättning ger  
staden möjligheter att erbjuda ett unikt stadsfiske. 
Det finns också möjlighet att uppleva exklusiva 
fågelarter, som kungsfiskare och forsärla, längs 
vattendragen. 

Insprängt mellan verksamhetsytor och 
handelsområden, till exempel i Ingelsta och 
på Händelö, finns vackra och artrika rester 
av ett fantastiskt eklandskap som tidigare har 
haft en betydligt mer omfattande utbredning i 
landskapet. Miljöer med gammal grov ek är en av 
de mest artrika naturtyper som finns i de svenska 
landskapen. En stor del av de svenska eklandskapen 

finns i Östergötland, bland annat i och intill 
Norrköpings stad. Här, alldeles inpå urbana och 
industriella miljöer, lever sällsynta och hotade arter 
som är helt beroende av att deras livsmiljöer och 
spridningsmöjligheter långsiktigt kommer att finnas 
kvar. 

I stadens ytterområden och omgivningar finns 
också värdefulla livsmiljöer för arter som är knutna 
till bland annat gammal tall och asp, artrika 
gräsmarker, sandmarker och andra blomrika 
miljöer, vattendrag, olika typer av strandmiljöer 
och grunda vattenmiljöer. Genom sitt läge på 
slätten mellan de stora Kolmårds-skogarna i 
norr, Bråviken i nordost, Glan i väster och de 
variationsrika slätt- och mellanbygderna i söder och 
ut mot Vikbolandet i öster har staden ett strategiskt 
sammanbindande läge för många naturmiljöer och 
arter i landskapet. Gamla träd och annan grönska i 
stadens promenader och parker bidrar till att stärka 

Motala ström.
Foto: Mia Agvald Jägborn

Strandmiljö vid Lagerudden, Malmölandet.
Foto: Mia Agvald Jägborn

2Stockholms universitet (2015). Fyra av nio planetära 
gränser överskrids. 

Öring. 
Bild: Vesa Jussila
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dessa samband. Stadens natur- och parkmiljöer är 
en skatt att förvalta för dagens och morgondagens 
Norrköpingsbor, såväl för människor som för olika 
arter av växter och djur.

Strategi
Norrköpings grönstruktur ska innehålla ett rikt 
växt- och djurliv och vara sammanlänkad så att 
den förblir, eller utvecklas till att bli, långsiktigt 
ekologiskt funktionell. När staden växer och 
förtätas ska viktiga befintliga eller potentiella 
ekologiska värdekärnor och spridningssamband 
värnas och förstärkas. Värdefulla områden ska 
skyddas som naturreservat eller på annat sätt säkras 
genom den fysiska planeringen. Tillräckliga resurser 
ska avsättas för naturvårdande skötsel där sådan är 
avgörande för värdenas bevarande eller utveckling.

Inom ramen för kommunens fysiska planering och 
annan myndighetsutövning som berör ekologiska 
värden ska ekologisk kompetens involveras och 
adekvata planeringsunderlag finnas eller tas 
fram. Skada på naturvärden ska i första hand 
undvikas, i andra hand minimeras och i sista hand 
kompenseras. Värden med lång leveranstid, såsom 
till exempel eklandskap, ska ges en särskild tyngd i 
avvägningar mot andra intressen.

Illustration: BYN kommunikation
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Skyddade områden

Natura 2000
Natura 2000-områden är områden som är starkt 
skyddade inom EU3. Skyddet kan omfatta även 
ytor utanför objektens gränser eftersom skyddet 
fokuserar på ”gynnsam bevarandestatus” för de 
arter och livsmiljöer som är prioriterade inom 
objektet. I detta inkluderas bland annat arternas 
möjligheter till genetiskt utbyte med omgivande 
livsmiljöer för att bevarandet ska fungera på lång 
sikt. Länsstyrelsen ansvarar för prövning och tillsyn 
av verksamheter och åtgärder som kan påverka 
denna bevarandestatus. I staden och dess närhet 
omfattas bland annat ekmiljöer på Malmölandet, 
Händelö, Ingelsta och Borg av Natura 2000. 

Naturreservat
Naturreservat skyddas enligt miljöbalken genom 
beslut av kommunen eller Länsstyrelsen. I 
naturreservat gäller de bestämmelser som fastställts 
av beslutande myndighet i beslutet. I staden 
och dess närhet är ekmiljöerna på Händelö, i 
Ingelsta och vid Borg samt Vilhelmsberg skyddade 
som naturreservat. Ytterligare eklandskap, 
på Malmölandet och kring Klockaretorpet, 
behöver skyddas i närtid för att långsiktigt säkra 
bevarandestatusen för Natura 2000 Norrköpings 
eklandskap. 

Det finns i skogslandskapet norr om staden, 
nära Åby och Svärtinge, många naturreservat 
och ytterligare reservat planeras. I stadens södra 
delar finns Vrinneviskogen, som är ett stort 
naturreservat med många friluftkvaliteter. Det 
behövs fler tätortsnära naturreservat och en 
jämnare fördelning av reservat över staden, för att  
långsiktigt säkra invånarnas behov av friluftsvärden. 
Friluftsområdena hanteras närmare i kapitlet  
Upplevelse för människan.

Generellt biotopskydd
Generellt biotopskydd är ett skydd för småbiotoper 
i odlingslandskapet. Dit hör källor, småvatten 
och våtmarker (inklusive öppna vattenförande 
diken), stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen och 
alléer. Biotopskyddet för alléer gäller även i urban 
miljö. Närmare definitioner och beskrivningar av 
biotoperna finns att tillgå via Naturvårdsverkets 
hemsida4.

Skogligt biotopskydd och 
naturvårdsavtal
Skogliga biotopskydd respektive naturvårdsavtal är 
områden i skog som Skogsstyrelsen beslutar om, 
respektive under en bestämd tidsperiod avtalar 
om. Länsstyrelsen kan besluta om biotopskydd 
eller sluta naturvårdsavtal för andra biotoper än 
skogsbiotoper. Även kommuner kan besluta om 

biotopskydd eller sluta naturvårdsavtal, för såväl 
skogliga som andra biotoper. I dagsläget berörs 
inte staden eller dess närmaste omgivningar 
av några beslutade biotopskyddsområden eller 
naturvårdsavtal.

Generellt strandskydd
Generellt strandskydd om 100 meter på land och i 
vatten gäller längs alla sjöar och vattendrag, oavsett 
storlek. Utvidgat strandskydd gäller inom område 
där Länsstyrelsen beslutat om det. I staden och dess 
närhet gäller utvidgat strandskydd för Bråvikens 
stränder och Motala ström upp till Inre hamnen. 

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av arter. 
Det finns flera olika typer av bestämmelser och 
eftersom vissa härrör från EU-direktiv är de inte 
direkt kopplade till om arterna bedöms hotade eller 
inte i Sverige. För vissa arter gäller att även deras 
livsmiljöer är skyddade. När det finns anledning att 
tro att skyddade arter berörs i planeringsprocesser 
är det viktigt att i tidigt skede utreda dessa frågor 
i syfte att säkerställa att planerna kan genomföras. 
Länsstyrelsen ansvarar för prövning och tillsyn av 
artskyddet. Vägledningar om artskydd finns att 
tillgå via Naturvårdsverkets hemsida5.

3 Naturvårdsverket. (2020). Vad är Natura 2000. 4 Naturvårdsverket. (2020). Biotopskyddsområden. 5Naturvårdsverket. (2020). Vägledningar om artskydd.
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Planeringsinriktning:
• Tillräckliga resurser ska avsättas för 

etablering och skötsel av naturreservat.

• Generellt biotopskydd ska beaktas tidigt 
i planprocesserna så att exploatering 
av skyddade biotoper i största möjliga 
utsträckning kan undvikas.

• Underlag för bedömning av påverkan 
på skyddade arter ska tas fram 
tidigt i planprocesserna, eftersom 
artskyddsfrågor kan vara avgörande för 
möjligheter till genomförande.

Avgransning

Skyddade områden

Natura 2000

Naturreservat

Skogligt biotopskydd

Skogligt naturvårdsavtal

Teckenförklaring
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Naturvärdesobjekt och andra 
kända naturvärden
För att kommunen ska kunna ta hänsyn till 
naturvärden i sitt arbete med fysisk planering, 
bygglovs- och strandskyddsärenden med mera, 
samt skötsel och utveckling av den kommunägda 
marken, behöver den ha tillgång till aktuella 
planeringsunderlag. Kommunens kartlager 
Naturvärdesobjekt är en heltäckande översiktlig 
naturvärdesinventering från 1990-talet som 
uppdaterats senast under 2018. Det finns 
också kompletterande inventeringar för vissa 
geografiska områden eller för specifika arter och 
livsmiljöer. Dessa underlag har kommunens 
ekologer närmare information om. Kunskapen 
om kommunens naturvärden är relativt god. För 
vissa typer av miljöer eller artgrupper, till exempel 
sandmarksmiljöer och pollinatörer, finns behov av 
ytterligare utredningar eller fördjupningar. Inom 
ramen för planerings- eller utvecklingsprocesser 
som berör oexploaterad naturmark görs oftast nya 
mer detaljerade naturvärdesinventeringar, enligt 
gällande SIS-standard.

Andra heltäckande underlag, som till skillnad 
från kommunens Naturvärdesobjekt uppdateras 
kontinuerligt, är Skogsstyrelsens nyckelbiotoper 
och naturvärdesobjekt samt Jordbruksverkets 

Ängs- och betesmarksinventering. De utgör därför 
viktiga komplement för att se alla kända aktuella 
naturvärden i kartverktyget.

Det finns också ett lager med Särskilt skyddsvärda 
träd. Det är en regional trädinventering som gjordes 
1997-2007. Lagret är inte uppdaterat sedan dess, 
så träd kan ha försvunnit eller tillkommit. Det kan 
också finnas träd som förbisetts vid inventeringen. 
Naturvårdsverkets kriterier för särskilt skyddsvärda 
träd är:

• Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på 
det smalaste stället under brösthöjd (130 cm över 
mark)

• Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre 
än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.

• Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter 
i brösthöjd (130 cm över mark) med utvecklad 
hålighet i huvudstam.

Äldre träd av bland annat alm, ask, oxel, asp 
och sälg uppfyller endast ibland kriterierna 
men är en biologisk bristvara och normalt ändå 
naturvärdesträd som bör sparas. Särskilt i urban 
miljö har träd en särskilt viktig funktion genom de 
ekosystemtjänster de ger i den byggda miljön. 

Artportalen6  är en viktig kunskapsbas för 
information om artförekomster. Den innehåller 
mycket information av varierande ursprung, 
noggrannhet och kvalitet och ekologkompetens 
behövs för utsökning, sammanställning och 
bedömning av informationen. Artdatabanken7, 
som också är värd för Artportalen sammanställer 
vart femte år en så kallad ”rödlista” som är en 
bedömning av arters risk för utdöende. De 
upprätthåller även aktuella Artfakta med närmare 
information om rödlistade arter. 

Kommunen känner ett särskilt ansvar för några 
arter som har en betydande del av sin

6Sveriges lantbruksuniversitet. (2020). Artportalen 7Sveriges lantbruksuniversitet. (2020). Artdatabanken

Urval av kommunens ansvarsarter. Från övre vänster: Rök-
pipsvamp, fetörtsblåvinge samt kungsfiskare.
Bild: Vesa Jussila
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Planeringsinriktning:
• Inom ramen för stadsutveckling som 

berör natur eller naturvärden ska 
ekologisk kompetens involveras i tidigt 
skede. 

• Kunskapen om naturvärden ska vara 
god hos kommunens planerings- 
och utvecklingsorganisation samt 
förvaltningsorganisation. Adekvata 
planeringsunderlag ajourhålls och 
fördjupas vid behov.

• Rutiner och metodik ska tas fram och 
implementeras i planprocesserna för 
att på ett systematiskt sätt arbeta med 
skadelindringhierarkin. Det vill säga 
att undvika eller minimera skada på 
naturvärden samt, i de fall skada ändå 
uppstår, kompensera.

Avgränsning

Nationellt intresse

Regionalt intresse

Kommunalt intresse

Lokalt intresse

Stort riksintresse för naturvård

Delområde för riksintresse

Teckenförklaring

Kommunens Naturvärdesobjekt. Rödrandigt = klass 1 (nationellt intresse), gulrandigt = klass 2 (regionalt intresse), grönrandigt = klass 
3 (kommunalt intresse), blårandigt = klass 4 (lokalt intresse), rosa ytor = stort riksintresse för naturvården (enligt en mer detaljerad 
tolkning från kommunens ekologer). ”Stort riksintresse” innehåller även delområden (= mörkrödrandigt inom rosa ytor).

 utbredning inom kommunen. Dessa utgör 
kommunens så kallade ansvarsarter. I dagsläget 
gäller detta kungsfiskare, ärtvicker, piploka, 
rökpipsvamp, hedpärlemorfjäril och fetörtsblåvinge.
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Regional Grön infrastruktur
Många arter har inte så stora krav på sin livsmiljö 
och finns därför spridda i stora delar av landskapet. 
Andra arter har mer specifika krav på sin livsmiljö 
och många av dessa är ”rödlistade”, det vill säga de 
riskerar att försvinna om deras livsmiljöer minskar 
ytterligare. För att arter ska kunna bevaras på lång 
sikt behöver det finnas tillräckligt mängd lämplig 
livsmiljö, men också möjlighet till genetiskt 
utbyte inom arten mellan individer från olika 
områden. Man brukar tala om att livsmiljöer och 
spridningssamband tillsammans bildar ett ”nätverk” 
- en ”grön infrastruktur”. 

Den regionala gröna infrastrukturen har kartlagts 
av Länsstyrelsen, med fokus på länets viktigaste 
naturtyper. Resultatet har sammanställts, 
tillsammans med strategier, i en regional 
”Handlingsplan”8. Nedan beskrivs i korthet hur den 
regionala gröna infrastrukturen berör Norrköpings 
stad och dess omgivningar. 

De värdefullaste livsmiljöerna för varje naturtyp 
kallas värdekärnor. De värdekärnor som ligger 
så nära varandra att spridning av arter mellan 
dem teoretiskt sett kan ske utgör värdenätverk. 
Värdetrakter kallas de större landskapsavsnitt som 
innehåller en stor koncentration av värdekärnor 
och värdenätverk. För skogsmiljöer (utom ädellöv) 

och för limniska miljöer (d.v.s. sötvattenmiljöer) 
är värdekärnor inte utpekade, utan endast 
värdenätverk och värdetrakter anges på kartorna. 

Alla aktörer i landskapet behöver hjälpas åt för att 
den gröna infrastrukturen ska förbli, eller utvecklas 
till att bli, ekologiskt funktionell. Kommunen 
har, genom sitt ansvar för den fysiska planeringen 
och förvaltningen av den kommunägda marken, 
ett stort ansvar för den gröna infrastrukturen 
i och närmast kring staden, tätorter och andra 
utvecklingsområden. . På landsbygden ligger 
ansvaret främst på de stora markägare som bedriver 
skogs- och jordbruk samt de statliga myndigheter 
som bevakar eller ansvarar för naturvärden 
regionalt, det vill säga främst Länsstyrelsen 
samt sektorsmyndigheterna Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Limniska nätverket
Limniska nätverket utgörs av värdefulla sjöar och 
vattendrag. För området i och kring staden gäller 
det främst Glan och några sjöar i Åby-trakten 
samt vattendragen Motala ström, Skärlötaån, 
Pjältån, Torshagsån samt Ljura bäck. Pjältån 
har huvudsakligen ett naturligt lopp med 
strömsträckor och funktionella kantzoner och 
bedöms vara länets viktigaste reproduktionslokal 
för havsvandrande öring och eventuellt även för 

flodnejonöga. Även Torshagsån har i sina centrala 
delar liknande kvaliteter, men är påverkad av 
många vandringshinder, där flera återstår att 
åtgärda. Skärlötaån är mer påverkad men har även 
meandrande, mer opåverkade, delar. Ljura bäck har 
ett flackt lopp genom ett stort avrinningsområde, 
som bland annat omfattar bland bebyggda områden 
i stadens södra och östra delar. Den är i stora delar 
uträtad och kulverterad men arbete har påbörjats 
för att återställa delar av vattendraget till en bredare 
öppen fåra som kan hantera mer dagvatten.

Värdenätverk

Värdetrakt

Limniska nätverket

Limniska nätverket. Källa: Länsstyrelsen.

8Länsstyrelsen i Östergötland. (2018). Handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland.
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Marina nätverket
Marina nätverket utgörs i den del som berör staden 
och dess närmaste omgivningar av områden av 
värde för ”höga kärlväxter”, det vill säga områden 
med vass och annan högvuxen vattenvegetation. 
Kartläggningen är grov, det finns vassområden även 
i den mindre skalan längre in mot staden. Vassar 
och andra grunda vegetationstäckta vattenområden 
är generellt viktiga bland annat som yngelområden 
för fisk och häckningslokaler för fågel. Längre 
österut, närmast staden vid Djurön och 
Svensksundsviken, finns särskilda värdeområden 
utpekade för fågel och säl.

Ädellövnätverket
Ädellövnätverket berör, till skillnad från 
barrskogsnätverken, stora delar av staden och dess 
omgivningar. Till de ädellövträd som dominerar 
i trakterna i och kring Norrköpings stad hör ek, 
lind, alm, ask och lönn. Ädellövträd, även av andra 
arter än de inhemska, utgör också en stor del av de 
planterade träden som finns i stadens parker och 
gaturum. Framför allt alm och på senare tid även 
ask är tyvärr drabbade av sjukdomar som riskerar 
att kraftigt decimera bestånden. Ädellövträd 
utvecklar ofta höga naturvärden när de blir gamla 
genom att erbjuda livsrum för bland annat många 
lavar, svampar och insekter. Men också för fåglar 
och fladdermöss. En enda grov gammal ek kan 

utgöra livsmiljö för minst 500 arter av växter och 
djur genom att erbjuda många olika ekologiska 
”nischer”, genom sin variationsrikedom av många 
små ekosystem.

Triviallövsnätverket
Triviallövnätverket sammanfaller geografiskt till 
stora delar med Ädellövnätverket. Triviallöv är 
sådana lövträd som inte hör till ädellövträden. 
Dit hör bland annat asp, björk, sälg, pil, al, oxel 
och fruktträd. De växer ofta tillsammans med 
ädellövträd. Bestånd med främst asp, björk och 
sälg förekommer i staden också ofta i yngre 
bestånd i de igenväxande ”naturmarksrester” som 
bland annat finns på många platser i och mellan 

Höga kärlväxter

Värdekärna

Värdenätverk

Värdetrakt

Marina nätverket

Marina nätverket. Källa: Länsstyrelsen.

Värdekärna

Värdenätverk

Värdetrakt

Ädellövnätverket

Värdenätverk

Värdetrakter

Triviallövnätverket

Ädellövnätverket. Källa: Länsstyrelsen. Triviallövnätverket. Källa: Länsstyrelsen.
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verksamhetsområden. Dessa arter blir inte så gamla 
men de utvecklar å andra sidan naturvärden på 
betydligt kortare tid än träd som blir riktigt gamla, 
såsom ek och lind. Oxel är ett robust stadsträd som 
ofta planterats i parker och gaturum, främst under 
1960- och 70-talen. Några av triviallövträden, 
till exempel klibbal som ofta dominerar längs 
vattendrag men också gamla fruktträd, kan erbjuda 
goda hålträdskvaliteter och blir därför viktiga 
komplement till ädellövträden för arter som har 
behov av ihåliga träd.

Grannätverket och tallnätverket
Grannätverket berör främst i skogsbygderna 
i kommunens norra och västra delar. Även 

Tallnätverket berör samma skogsbygder, men också 
kust- och skärgårdsområdena. Bestånd med gammal 
gran och tall (utanför de regionalt utpekade gran- 
och tallnätverken) finns också i stadens större 
skogsområden, såsom Vrinneviskogen. Spridda 
förekomster av gamla barrträd, främst tallar, finns 
även lite här och var i stadens parker och närnatur 
där skogen inte brukats med produktionssyfte.

Gräsmarknätverket
Gräsmarksnätverket utgörs främst av artrika öppna 
gräsmarker som hävdas genom bete eller slåtter och 
de finns därför främst i odlingslandskapet utanför 
staden. Även kraftledningsgator, vägkanter och 
urbana gräsmarker kan bidra till nätverket. Stadens grönytor erbjuder en potential för att 

stärka gräsmarksvärden, till exempel genom mer 
extensiv skötsel av mark som har förutsättningar 
att utvecklas till artrik ängsmark. Det finns därför 
behov av att göra fördjupade studier av hur 
stadens gröna allmänna platsmark, det vill säga 
parker, närnatur, odlingsområden och kommunalt 
skötta vägkanter, kan bidra till att stärka 
livsförutsättningar och spridningssamband för arter 
knutna till artrika gräsmarker och andra miljöer 
med blommande växter.

Värdekärna

Värdenätverk

Värdetrakt

Gräsmarksnätverket

Gräsmarksnätverket. Källa: Länsstyrelsen.

Värdenätverk

Värdetrakt

Grannätverket

Värdenätverk

Värdetrakt

Tallnätverket

Grannätverket. Källa: Länsstyrelsen. Grannätverket. Källa: Länsstyrelsen.
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Planeringsinriktning
• Länsstyrelsens information om regional 

grön infrastruktur ska användas som 
planeringsunderlag i fysisk planering. 

• Kommunen ska aktivt arbeta med 
att återställa funktionella kantzoner 
och undanröja vandringshinder 
i vattendragen. Vattendrag med 
vandrande bestånd av öring, såsom 
Motala ström, Pjältån och Torshagsån 
ska prioriteras.

• En ”pollinatörsplan” för att 
stärka pollinatörers livs- och 
spridningsmöjligheter på den allmänna 
platsmarken i staden ska tas fram. 

Gamla tallar i Vrinneviskogen.
Foto: Mia Agvald Jägborn
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"Läderbaggenätverket" - 
Stadens mest prioriterade 
nätverk
I och kring Norrköpings stad är detta nätverk 
av livsmiljöer för växter och djur det allra mest 
prioriterade eftersom väsentliga delar av det 
är starkt skyddat i lag genom Natura 2000-
bestämmelser. Därför har det i den ekologiska 
delen av kunskapsunderlaget för grönstruktur lagts 
särskilt fokus på Läderbaggenätverket. 

Inom EU´s art- och habitatdirektiv finns vissa arter 
som är extra starkt skyddade. Dit hör bland annat 
läderbaggen (Osmoderma eremita). Läderbaggen 
är en så kallad paraplyart för eklandskap, vilket 
betyder att den är en indikator för god grön 
infrastruktur med avseende på eklandskap och att 
åtgärder som gynnar arten även gynnar många 
andra arter som är beroende av samma livsmiljöer. 

Läderbaggen lever i ekar som 
blivit så gamla att de fått röta 
och utbildat stamhåligheter 
med mulm. Mulm är en 
blandning av nedbruten ved, 
svampar, insekter, fågelbajs 
med mera som ger en alldeles 
speciell livsmiljö som vissa 

arter behöver. Det är inte bara ekar som har denna 
potential. Även andra arter av ädellövträd, men 
också hästkastanj, fruktträd, klibbal och några arter 
till kan utvecklas till bra mulmträd.

För att läderbaggen och andra mulmlevande 
arter långsiktigt ska kunna fortleva behöver det 
i landskapet kontinuerligt finnas tillgång till 
miljöer med mulmbildande träd inom avstånd 
som möjliggör spridning mellan dessa, samt 
fungerande spridningsvägar. Läderbaggen är, 
enligt forskningsdata, en tämligen stationär art 
med begränsad spridningsförmåga, varför det 
riktvärde för lämpligt avstånd mellan värdekärnor 
som normalt brukar anges är ca 300 meter. 
Spridningsstråken bör vara fria från barriärer i form 
av t.ex. stora hårdgjorda ytor, öppen åkermark, 
granplanteringar, större barrskogsområden eller 
hög bebyggelse. Starkt doftande verksamheter 
kan också fungera som barriärer för baggarnas 
kommunikation, som sker med feromoner, under 
parningstiden.

Läderbaggenätverket utgörs av befintliga 
värdekärnor och spridningssamband samt 
potentiella framtida värdekärnor och 
spridningssamband. De befintliga värdekärnorna 
utgörs av områden där det idag finns gammal 
ek eller andra gamla mulmbildande lövträd. De 

potentiella värdekärnorna utgörs av ytor där sådana 
värden skulle kunna utvecklas framöver. Antingen 
genom att vegetationen redan idag innehåller en 
yngre resurs av sådana träd, eller genom plantering. 
Leveranstiden på mulmträdskvaliteter är dock 
lång, vilket innebär att de potentiella framtida 
värdekärnorna kan ta upp till flera hundra år att 
utveckla. Snabbare utveckling av sådana kvaliteter 
kan uppnås genom så kallad veteranisering, vilket 
innebär att yngre träd skadas på olika sätt. Även 
uppsättning av konstgjorda boplatser, så kallade 
mulmholkar, kan bidra i avvaktan på att träden 
åldras. Befintliga spridningstråk är stråk mellan 
befintliga värdekärnor där spridning sannolikt 
är möjlig i dagsläget. Potentiella framtida 
spridningsstråk är stråk mellan värdekärnor där 
spridningsmöjligheter skulle kunna utvecklas på 
mer eller mindre lång sikt genom att befintliga 
miljöer utvecklas eller genom nyskapande i form 
av plantering. Veteranisering eller mulmholkar kan 
bidra även i spridningsstråken genom att fungera 
som så kallade "stepping stones" ("hoppstenar") för 
arterna).

Benämningen Läderbaggenätverket betyder inte att 
läderbagge finns i hela nätverket idag eller att det 
skulle vara möjligt i framtiden, men att förbättrade 
livsförutsättningar och spridningsmöjligheter för 
läderbagge och andra mulmlevande arter ändå 

Läderbagge.
Bild Vesna Jussila
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Avgränsning

Läderbaggenätverket
Befintlig spridningslänk

Potentiell framtida spridningslänk

Befintlig värdekärna

Potentiell framtida värdekärna

Teckenförklaring

"Läderbaggenätverket”. Nuläge och framtidsbild i samma karta. 
Rosa ytor och linjer visar befintliga värdekärnor och spridningsstråk. 
Oranga ytor och linjer visar potentiella framtida värdekärnor och 
spridningsstråk. 
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generellt ska eftersträvas inom hela nätverket.

Vid framtagande av Läderbaggenätverket har 
utöver Länsstyrelsens bevarandeplan information 
från följande underlag använts: Länsstyrelsens 
planeringsunderlag för grön infrastruktur, 
ekpopulationsutredningar i och kring Natura 
2000-områdena, kommunens naturvärdesobjekt, 
regional inventering av särskilt skyddsvärda träd, 

kommunens skogsbruksplaner, ortofoton (även 
äldre), snedbilder och gatuvyer. I begränsad 
utsträckning har även fältbesök företagits. Vid 
avgränsningen av ytorna har även hänsyn tagits till 
andra kända och aktuella planeringsförutsättningar.

För en mer detaljerad bild samt närmare 
information se kommunens kartverktyg. Kartlagrets 
detaljeringsgrad varierar dock med möjligheterna 
att utifrån nämnda underlag i detalj ange gränser 
för ytor eller lägen för stråk. Kartlagret ska inte 
ses som ”hugget i sten” utan som ett levande 
underlag som förfinas och justeras när ny kunskap 
eller nya förutsättningar tillkommer. En generell 
planeringsinriktning anges för läderbaggenätverkets 
ytor och stråk.

Planeringsinriktning
• Befintliga värdekärnor och 

spridningsstråk ska bevaras och där 
så är möjligt och lämpligt skyddas i 
naturreservat eller genom bestämmelser 
i detaljplaner. Om skada ändå skulle 
uppstå ska detta kompenseras.

• Potentiella framtida värdekärnor 
och spridningsstråk ska beaktas i 
planprocesser och lovärenden. I 
samband med planläggning (alltifrån 
översiktsplanering till detaljplanering) 
ska möjligheter att utveckla och 
långsiktigt säkerställa dessa ytor och 
stråk utredas i planarbetet. 

• På kommunägd mark ska 
naturvårdande skötsel prioriteras i såväl 
befintliga som potentiella framtida 
värdekärnor och spridningsstråk.

• Ekologisk kompensation som 
kommunen utför eller på annat sätt 
har rådighet över ska i möjligaste 
mån styras till att stärka grön 
infrastruktur, i första hand med fokus 
på Läderbaggenätverkets prioriterade 
landskapsavsnitt.

En grov generaliserad bild av de viktigaste spridningssambanden 
att arbeta med i stadsutvecklingen illustreras med gröna linjer. 

Spridningssambanden i bilden till höger, som utgår från läder-
baggenätverket, stämmer väl överens med de spridningssam-
band som anges i Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000 
Norrköpings eklandskap.
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Avgränsning

Läderbaggenätverket
Prioriterade landskapsavsnitt

Teckenförklaring

Prioriterade landskapavsnitt
De allra viktigaste delarna av Läderbaggenätverket 
att arbeta med i stadsutvecklingen är de som 
ger de bästa möjligheterna att knyta ihop 
Natura 2000-områdena med varandra och med 
omgivande eklandskap. De viktigaste grova 
landskapssambanden illustreras i bilden till 
vänster. Med utgångspunkt från dessa har en 
avgränsning gjorts av de landskapsavsnitt som 
är mest angelägna att arbeta aktivt med inom 
ramen för stadsutvecklingen. Dessa pekas ut som 
Läderbaggenätverkets prioriterade landskapsavsnitt. 
För dessa landskapsavsnitt anges även preciserade 
planeringsinriktningar.

Ingelsta ekbackar.
Foto: Mattias Åström
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Preciserade planeringsinriktningar för 
Läderbaggenätverkets prioriterade 
landskapsavsnitt

1. Malmölandet
Viktigt kärnområde i Norrköpings eklandskap. 
Malmölandets Natura 2000-område liksom 
värdekärnorna vid Trönäs/Krusenhof och 
Lagerudden innehåller en stor mängd ekresurser i 
olika åldersklasser. Mellan Natura 2000-området 
och Trönäs/Krusenhof liksom mellan Trönäs/
Krusenhof och Lagerudden saknas idag 
spridningsstråk. Förstärkningsåtgärder ska 
prioriteras för att knyta ihop de tre områdena till 
ett konnektivt eklandskap som ska skyddas som 
naturreservat. Spridning över vattnet till Händelö 
från Lagerudden förutsätts vara möjlig.

2. Trönäs-Åby
Potentiellt spridningssamband mellan Malmölandet 
och Åby, med utlöpare mot förkastningsbranten 
vid Norrviken. Från Trönäs via Björsnäs och 
vidare längs Torshagsån mot Åby ska värdekärnor 
och spridningsstråk bevaras och utvecklas. 
Där spridningsstråket är svagt ska förstärkning 
eftersträvas, främst genom utveckling av befintliga 
trädbestånd i brynzoner och längs vattendraget. 
Ytterligare ett potentiellt spridningssamband löper 
från Åby mot förkastningsbranten vid Norrviken/

Villa Skoga. Detta samband påverkas av en 
befintlig barriär vid E4 och kommer att påverkas 
även av ostlänken. I samband med stadsutveckling 
på Kvillingesslätten och kompensationsåtgärder 
för ostlänken bör förstärkning av sambandet 
eftersträvas.

3. Björnviken-Åby

Två parallella potentiella spridningssamband. Det 
östra löper från Björnviken via moränryggen vid 
Bådstorp och Humpeområdet samt längs järnvägen 
upp mot Åby. Det västra löper från Loddbyvägen 
och längs Pjältån till Jursla. E4 utgör redan idag en 
barriär och ostlänken kommer att ge viss påverkan 
främst vid Bådstorp. Det är därför lämpligt att 
styra kompensationsåtgärder för ostlänken till att 
förstärka svaga delar i detta samband. Eventuella 
utvecklingsplaner i Humpeområdet, som 
innehåller en del yngre ekresurser, ska föregås av en 
kartläggning av vilka delar av det området som bör 
bevaras och förstärkas.

4. Marieborg-Stridsudden
Spridningssamband mellan Malmölandet och 
Marieborg. Mellan Norra krusenhof respektive 
Stridsudden och Marieborg finns ett potentiellt 
spridningssamband längs Loddbyviken. 
Värdekärnorna är få och små men det finns stor 

potential för förstärkning i ytor och stråk genom 
kommunägd mark samt strandskydd vid  vattnet. 
Gärna i kombination med utveckling av ett socialt 
rekreationsstråk längs vattnet.

5. Marieborg-Ingelsta-Ringstad
Spridningssamband mellan viktiga kärnområden. 
Mellan kärnområdena Marieborg, Ingelsta Natura 
2000 och Vilhelmsberg ligger Ingelsta industri- 
och verksamhetsområde. Här är möjligheterna 
till spridning och förstärkning ytterst begränsade 
genom befintliga barriärer. Det är därför av yttersta 
vikt att samtliga potentiella värdekärnor och 
spridningsstråk respekteras och ges möjlighet att 
utvecklas i utbyggnadsplaneringen för att undvika 
konflikter med Natura 2000-bestämmelserna i 
miljöbalken. Även ej ianspråkstagna ytor som är 
planlagda som verksamhetsmark kan komma att 
behöva nyttjas för förstärkning av sambanden. Från 
Ingelsta/Vilhelmsberg och vidare ut i landskapet vid 
Ringstad finns potential för spridningssamband, via 
Fyrbyskogen som bör skötas med inriktning på att 
gynna de yngre ekresurser som finns i bestånden.

6. Borg-Bråvalla
Potentiellt spridningssamband mellan Borg 
och Ingelsta Natura 2000-områden. I detta 
slättlandskap, främst väster om E4:an, finns spridda 
och begränsade värdekärnor idag men området 
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är strategiskt viktigt för att möjliggöra spridning 
på sikt mellan eklandskapen i stadens norra och 
södra delar. Vid utveckling av Bråvallaområdet 
bör möjligheter att förstärka spridningssambandet 
mellan Fyrby och Klockaretorpet prioriteras.

7. Borg-Kättsätter
Borgs Natura 2000-område är alltför litet och 
begränsat för att kunna bidra med tillräckliga 
ekresurser för långsiktigt gynnsam bevarandestatus, 
men tillsammans med de stora ekresurser som finns 
i Borgsholms och Kättsätters skogsområden finns 
det stor potential för förstärkning. Viktiga delar av 
eklandskapet bör därför skyddas som naturreservat. 
Ett sådant behov samordnas lämpligen med skydd 
och utveckling av ett större sammanhängande 
friluftsområde. En ekologisk lanskapsplan, 
kompletterad även med sociala naturvärden, 
presenteras under 2021 inom ramen för ett 
LONA-projekt.

8. Centrala staden
Spridningssamband längs Strömmen genom stadens 
centrala delar. I stadens centrala delar finns parker 
och gaturum, till exempel promenaderna, med 
äldre träd. Vanligen inte ek, men andra ädellövträd. 
I Folkparken, Åbackarna, Himmelstalund och vid 
Syltenberget finns även mer naturlik mark med 
gamla träd, även ekar. De gamla träden i staden kan 

bidra, i viss mån, till de värden som eklandskapet 
erbjuder. Här är det dock större fokus än i perifera 
områden på säkerhet, det vill säga träd avverkas om 
de utgör en säkerhetsrisk. Möjligheter att beskära, 
bevara högstubbar, anlägga faunadepåer och sätta 
upp mulmholkar osv bör dock tillvaratas inom 
ramen för skötsel av parkerna. I Butängen planeras 
en ny stor park mot vattnet i slutet av Norra 
promenaden. Här bör eftersträvas att förstärka 
läderbaggenätverkets värden.

9. Ståthöga
Ett spridningssamband mellan Norra Promenaden 
och Händelö respektive Ingelsta. I detta 
landskapsavsnitt finns kraftigt exploaterade 
verksamhetsmiljöer, men också befintliga 
värdekärnor vid Ståthöga och Ingelsta gård. Dessa 
ska bevaras. Ett samband av mulmholkar och 
ekoxekomposter planeras anläggas. I samband 
med ostlänken och stadsutveckling i Butängen 
kan anläggningarna behöva flyttas över tid, men 
sambandet ska ändå upprätthållas och förstärkas på 
sikt.

10. Händelö
Kärnområde med befintliga eller potentiella 
spridningssamband mot Malmölandet, 
Marieborg, Ståthöga och Lindö. Viktiga 
befintliga och potentiella ekmiljöer skyddades 

2013 som naturreservat på Händelö. Reservatet 
ska utvidgas med ett område på Grymön 
och ett antal detaljplaner som är i konflikt 
med reservatsbestämmelserna ska ändras. 
Förstärkningsåtgärder på övriga marker som inte är 
i konflikt med befintlig verksamhetsutveckling kan 
göras i mån av resurser. Spridning förutsätts vara 
möjlig över vattnet.

Gammal ek i Torshagsravinen vid Åby.
Foto: Mia Agvald Jägborn
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Klimatanpassning
Övergripande beskrivning
Grönstruktur har en nyckelroll i arbetet med att 
klimatanpassa staden. Detta avsnitt fokuserar på att 
möta utmaningar kopplade till nederbörd och höga 
temperaturer. Nederbörd i stora mängder under 
kort tid skapar ett behov av att rusta för hantering 
av stora mängder dagvatten och översvämningar. 
Värmeböljor med höga temperaturer skapar ett 
behov av att förebygga uppkomst av värmeöar 
inne i städerna. Svenska städer är idag till stor 
del anpassade efter kyla och den höga andelen 
hårdgjord yta utgör en utmaning i framtidens 
klimat. Norrköpings stad växer och bebyggelsen 
blir allt tätare vilket kan medföra ännu mer 
hårdgjord yta. Klimatförändringarna och stadens 
rådande utveckling gör att det finns ett stort behov 
av att ”tänka efter före” och tillämpa en strategisk 
utveckling för Norrköpings grönstruktur som kan 
möta dessa utmaningar. 

SMHI har tagit fram en rapport om det 
framtida klimatet i Östergötland. Den visar att 
årsmedeltemperaturen kring 2100 förväntas 
vara 3-5°C högre än idag. Den största ökningen 
kommer att ske under vintersäsongen, men alla 
årstider påverkas. I det värsta scenariot förväntas 
vegetationsperioden att öka med upp till 100 
dagar, vilket innebär en ökning från sju månader 
till tio månader per år. Sammanhängande dagar 

med en medeltemperatur över 25 grader, så kallade 
värmeböljor, blir allt fler. Årsnederbörden ökar 
med 10-20 procent och den kraftiga nederbörden 
förväntas öka9. Det framtida klimatet kommer 
att innebära ett nytt normalklimat och kraftigare 
extremväder.

De förväntade klimatförändringarna har framkallat 
en klimatpolitik med fokus på både begränsning 
av utsläpp och på att anpassa samhället till de nya 
förutsättningarna10.  Genom klimatanpassning kan 
vi minska kostnaderna i ett långsiktigt perspektiv 
och skapa hälsosammare livsmiljöer för alla som 
vistas i staden.

En effektiv metod för att arbeta med 
klimatanpassning är att dra nytta av de reglerande 
ekosystemtjänsterna som grönstrukturen i 
Norrköping kan bidra med. Vi använder då 
naturens egen förmåga att minska de negativa 
effekterna för naturen, samhället och människan.

9SMHI. 2015. Framtidsklimat i Östergötlands län
10 Graninger, Knuthammar. 2010. Klimatets krav på samhället, Boverket. 2010. Mångfunktionella ytor
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Strategi

Norrköpings grönstruktur ska bevaras och 
utvecklas för att bidra till att möta det förväntade 
framtida klimatet. Genom en sammanhängande 
och väl utvecklad grönstruktur ska staden ha 
en god förmåga att anpassa sig till förändringar 
i form av värmeböljor och stora mängder 
nederbörd. Grönstrukturen ska bidra med 
svalka och temperaturreglering för att skapa en 
behaglig närmiljö för stadens invånare. Stadens 
dagvattenhantering ska underlättas genom att nyttja 
grönstrukturens förmåga att fördröja, infiltrera och 
rena vatten lokalt.

Grönstrukturen ska hanteras tidigt och 
kontinuerligt i samhällsbyggnadsprocesser. När 
Norrköping växer och förtätas krävs ett effektivt 
markutnyttjande där grönstrukturen tillåts ta plats 
samtidigt som markeffektiva lösningar skapas. 
Där det är lämpligt tillskapas multifunktionella 
ytor där grönytan inrymmer flera funktioner och 
klimatanpassning är en av dessa.

Illustration: BYN kommunikation
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Högre temperaturer och 
värmeböljor 
Det förväntade framtida klimatet kommer 
innebära generellt högre temperaturer och större 
temperaturvariationer. Den högre temperaturen 
gör att den så kallade värmeöeffekten i staden blir 
mer påtaglig. Värmeöeffekten uppkommer i den 
täta staden när värme lagras i byggnadsmaterial 
och hårdgjorda ytor för att sedan frigöras 
långsamt under natten. De svala nätterna uteblir 
och dygnstemperaturskillnaden mellan stad och 
landsbygd kan bli upp emot 12 grader.

Höga temperaturer får konsekvenser för staden och 
dess människor. Risken ökar för att människor ska 
drabbas av värmestress där den drabbade inte längre 
själv kan sänka sin kroppstemperatur tillräckligt 
och hälsan påverkas negativt11. Utsatta grupper som 
barn, sjuka och äldre drabbas lättare av värmestress. 
Vid skolor, förskolor, vård- och äldreboenden är 
det därför särskilt viktigt med temperatursänkande 
åtgärder12.

Staden och dess urbana miljö är extra utsatt vid 
höga temperaturer. Grönområden och annan 
vegetation bidrar till att sänka temperaturerna 
och erbjuda svala miljöer för stadens invånare. 
Grönområden verkar temperaturreglerande genom 

avdunstning av vatten från mark och vegetation 
(evapotranspirationen) samt genom skuggning, 
vilket ger kylande effekter.

Temperaturstudier har genomförts i Norrköping 
där resultatet tydligt visar att värmeöar skapas i 
områden som har en hög andel hårdgjord yta och 
avsaknad av grönska. Mätningarna visar att gator 
med träd är svalare än gator utan träd.

Utsatta områden vid höga 
temperaturer
Olika områden i staden påverkas olika mycket av 
höga temperaturer. Påverkan vid höga temperaturer 
beror i stora drag av andel hårdgjord yta, 
bebyggelsestruktur/bebyggelsetäthet och tillgång 
till grönområden/träd. Hårdgjorda ytor ger hög 
värmelagringskapacitet vilket skapar värmeöar. 

Olika typer av stadsstrukturer påverkas av värme i 
olika stor utsträckning. Detta beror utöver andelen 
grönska på ur byggnader skuggar varandra samt 
vilka material som används. Industriområden har 
generellt hög värmelagringskapacitet men svalnar 
relativt snabbt under natten eftersom bebyggelsen 
vanligtvis är låg och värmen därför inte hålls 
kvar mellan byggnaderna. Värmeöar som skapas 
under dagen kan dock ge temperaturhöjning i 
omkringliggande områden då vinden lätt flyttar 

Tre platser i Norrköping där skillnaden i mängd hårdgjort yta 
illustreras. Cirka 30, 75 respektive 95 procent hårdgjord mark.
Foto: Norrköpings kommun.

11 Folkhälsomyndigheten. 2018. Värmestress i urbana utomhusmiljöer
12 Länsstyrelserna. 2012. Klimatanpassning i fysisk planering
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värmen vidare. Även områden med kvartersstad har 
stor andel hårdgjord yta vilket lagrar värme effektivt 
och skapar värmeöar. Den högre bebyggelsen gör 
att värmen stannar kvar och staden inte svalnar 
så snabbt under natten. Områden med mer 
utspridda byggnader, exempelvis bostadsområden 
med punkthus eller lamellhus samt villaområden 
har ofta mer grönska och bebyggelsen är inte 
lika tät. Områden med punkthus och lamellhus 
påverkas därför i liten utsträckning av värmeöar och 
villaområden påverkas vanligen inte alls.

Träd i bebyggda områden har en värmesänkande 
förmåga. Områden som är utsatta på 

grund av andelen hårdgjord yta och/eller 
bebyggelsestrukturen/bebyggelsetätheten blir 
mindre påverkade av höga temperaturer när 
det finns träd utspridda i området. Trädens 
värmesänkande förmåga är också beroende av 
trädslag, storlek, kronomfång och vitalitet.

Ett områdes utsatthet vid värme och dess behov av 
värmesänkande åtgärder kan i stora drag bedömas 
genom att studera områdets bebyggelsestruktur, 
andelen hårdgjord yta samt förekomst av 
vegetation. Bilden nedan visar en av dessa aspekter, 
nämligen andel exploaterad eller öppen mark utan 
vegetation. Högre andel hårdgjord mark ger större 
risk för värmeproblematik.

Planeringsinriktning
• I områden med risk för höga 

temperaturer ska grönskans förmåga att 
verka temperaturreglerande tillvaratas.

• Ett heltäckande underlag som visar risk 
för höga temperaturer bör tas fram.

Procentuell andel hårdgjord mark

 0 - 20 

 20 - 40 

 40 - 60 

 60 - 80 

 80 - 100 

Teckenförklaring

Illustration: SMHI.Denna analys visar andelen hårdgjord mark och öppen mark 
utan vegetation i Norrköping. Hög andel medför risk för större 
värmeproblematik vid höga temperaturer. 
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Gröna stråks betydelse
Under perioder av högre temperaturer behöver 
stadens invånare kunna finna svalka utanför 
hemmet genom att röra sig i gröna stråk med 
skugga eller besöka grönområden. Trädalléer 
i gaturum är exempel på sådana stråk där 
temperaturen är lägre. Stråken har en viktig 
funktion då de ger möjlighet att röra sig i en 
behaglig miljö. Dessa bör planeras utifrån 
ett helhetsperspektiv där stråken bildar ett 
sammanhängande nätverk över staden.

Större grönområdens betydelse
Tillgång till större grönområden har många positiva 
effekter för staden. En sådan är parkbris som 
uppstår till följd av temperaturskillnader mellan 
varma och svala områden i staden. Stadsområden 
med hög värmelagringskapacitet lagrar värme som 
sedan stiger. Ett undertryck skapas som fylls ut av 
sval luft från större parkområden. Effekten börjar 
uppstå när ett parkområde är ca 3 hektar eller större 
och dess kylande effekt kan nå upp till ca 300-400 
m utanför parkområdets yta13. Parkbrisen påverkas 
av omkringliggande områdens utformning, 
markens höjdförhållanden samt rådande 
vindriktning och vindstyrka. Större grönområden 
bidrar därigenom med temperaturutjämning, ökad 
luftcirkulation och därmed även bättre luftkvalitet. 
14.

Planeringsinriktning
• Större grönområden som kan bidra 

med parkbris ska finnas strategiskt 
lokaliserade i staden.

Planeringsinriktning
• Gröna rekreationsstråk i staden ska 

utvecklas så de ger möjlighet att 
röra sig i en sval miljö även vid höga 
temperaturer. Exempelvis genom att 
tillföra träd som ger skugga.

Större grönområden bidrar med svalka i staden.
Foto: Carolina Olsson.

13 Boverket 2010. Mångfuntionella ytor.
14 Jansson, Persson, Östman. 2013. Hela staden:argument för en grönblå stadsbyggnad., H. Sugawara et al. 2015. Thermal influence of large green space on hot urban environment.
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Grönområden (hektar)

0 - 2

2 -3

Över 3 

Teckenförklaring

Kartan visar grönområdens storlek och potential för parkbris. 
Gröna och ljusgröna parker är över 3 hektar som bör generera 
parkbris. Gula parker är i teorin för små med en storlek mellan 2 
och 3 hektar och de rödmarkerade parkerna är under 2 hektar. 
Denna kategorisering visar vilka parker som teoretiskt sett bör 
kunna ge en svalkande effekt bortom parkens utbredning men 
eftersom denna effekt även påverkas av omgivningens utformning 
bör detta undersökas vidare i mer detaljerad skala.



62

KlimatanpassningKlimatanpassning

Ökad nederbörd och 
översvämningsrisker
Det förändrade klimatet kommer i framtiden 
innebära ett ökat behov av att hantera ökade 
nederbördsmängder och nederbörd som faller 
med ökad intensitet. Grönytor absorberar, 
infiltrerar och fördröjer regnvatten lokalt vilket 
bidrar till att begränsa ytavrinning. Därmed 
minskar belastningen på dagvattensystemet med 
upp till 10 gånger. Risker för överbelastning av 
dagvattensystemet med översvämning och höga 
skadekostnader som följd minskar då avsevärt. 
Genom att nyttja grönstrukturens naturgivna 
förmåga att hantera vatten minskar behovet av 
tekniska dagvattenlösningar, vilket är ekonomiskt 
fördelaktigt.

För att nyttja dessa ekosystemtjänster i 
vattenhanteringen behöver grönstrukturen 
hanteras strategiskt i stadsutvecklingen, utifrån ett 
helhetsperspektiv.

Dagvattenfrågor behandlas övergripande och samlat 
i andra kommunala dokument, främst riktlinje för 
hållbar dagvattenhantering. I denna presenteras 
ansvarsfördelningen för olika regnmängder. Där 
konstateras också att grönstrukturen har en viktig 
roll att bidra med i dagvattenhanteringen, främst 

för hantering av ”extrema” regn. Norrköpings 
kommun har även varit med och tagit fram 
handboken Levande gaturum – en handbok 
i blågröna system. Denna redogör för olika 
”blågröna” åtgärder som kan hjälpa till att hantera 
vatten i staden.

Grönytors betydelse för 
dagvattenhantering
Den täta staden innebär en stor konkurrens 
om ytor. När staden förtätas finns risk för att 
fler ytor blir hårdgjorda vilket medför ökad risk 
för översvämning. När vatten inte tas upp av 
vegetation, infiltreras eller fördröjs lokalt belastar 
stora mängder vatten dagvattensystemet.

Grönytan är nedsänkt så att vatten kan samlas där vid extrema regn regn. Genom denna åtgärd samlas vatten där det gör minst skada.  
Detta exempel finns i Köpenhamn.
Foto: Maria Rothman
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Idag sker stora delar av Norrköpings 
dagvattenhantering genom anläggningar i 
rörsystem. Detta är problematiskt eftersom 
vattnet varken fördröjs nära källan, bidrar till 
grundvattenbildning, hanteras över större ytor eller 
naturligt kan avdunsta. Vattenmassorna samlas 
istället i rörsystem och översvämningsrisken blir 
stor. För att avhjälpa detta krävs fler ytor och 
lösningar för fördröja dagvattnet. 

Grönytor i staden bidrar till hantering av regn 
och dagvatten på flera sätt. Mark och vegetation 
absorberar eller infiltrerar regnvatten men kan 
också bidra till att fördröja och rena dagvatten. 
Där utrymme och behov finns kan öppna dammar 
och diken skapas för att öka möjligheterna till 
dagvattenhantering. Grönytor som bidrar med 
dagvattenhantering bör ges en genomtänkt 
utformning så att god skötsel över tid kan 
upprätthållas. Platsens tilltänkta primära funktion 
och förutsättningar styr utformningen, men i 
många fall är det även möjligt och fördelaktigt att 
skapa en utformning som är estetiskt tilltalande, 
bidrar till växt- och djurliv samt blir en naturlig 
plats för rekreation. Multifunktionella grönytor 
är en stor tillgång när konkurrensen om ytorna i 
staden ökar.

Det mest effektiva sättet att hantera dagvatten är 

genom en kombination av ledningssystem och 
öppen dagvattenhantering, utifrån förutsättningar 
och behov. Ur ett kostnadsperspektiv är det ofta 
effektivt att satsa på öppna dagvattenlösningar 
istället för tekniska lösningar under mark. De 
senare är ofta statiska och kräver större kontinuerlig 
drift samt nya och kostsamma lösningar för 
varje tillkommande problem15 Även öppna 
dagvattenlösningar kräver underhåll men har 
fördelen att vara mer föränderliga och tillför fler 
funktioner utöver själva dagvattenhanteringen. Det 
allra mest kostnadseffektiva är att nyttja de 

ekosystemtjänster som grönytor naturligt bidrar 
med för att så långt möjligt minska eller förebygga 
behoven av tekniska lösningar för att hantera 
dagvatten.

Planeringsinriktning
• Grönytors förmåga att ta hand om 

vatten ska beaktas och tillvaratas.

I Vallastaden i Linköping finns ett dike som är utformat för att både ta hand om dagvatten och fungera som en grön trivsam miljö. När 
stadsdelen byggdes bevarades och utvecklades ett ursprungligt dike så att detta kunde behålla sin funktion men även skapa mervärden 
för de boende.
Foto: Maria Rothman

15  Boverket. 2018
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Platsens betydelse
Beroende på storlek och topografi, lämpar sig 
grönytor olika bra för att hantera dagvatten. 
Höjdförhållandena är den viktigaste och mest 
grundläggande förutsättningen eftersom vattnet 
rinner mot lågpunkter i terrängen. I översiktsplanen 
för staden från 2017 redovisas översvämningsytor 
(röd markering i karta) som främst utgår från att de 
är lågpunkter. Dessa ytor är i sin helhet eller delvis 
lämpliga att utnyttjas som översvämningsyta men 
vidare studier behöver göras innan planläggning 
eller annan stadsutveckling sker. Ytorna är 
strategiskt viktiga för att säkerställa att staden kan 
anpassas till ökade mängder dagvatten och måste 
därför reserveras i första hand för detta ändamål.

Nodra har även tagit fram förslag till 
fördröjningsåtgärder och åtgärder för avledning av 
vatten för att öka dagvattensystemets kapacitet. De 
föreslagna åtgärderna bygger på att belastningen 
på dagvattensystemet förväntas öka när staden 
växer, mer mark blir hårdgjord och nederbörden 
mer intensiv på grund av klimatförändringar. 
Åtgärderna tar även höjd för kommande arbete 
med separering i områden med kombinerade 
ledningar. Separering av kombinerade ledningar 
innebär att Nodra skiljer på spill- och dagvatten 
vilket minskar belastningen på stadens reningsverk 
men ökar belastningen på dagvattenledningarna. 

De föreslagna åtgärderna kan även bidra till att öka 
genomförbarheten för översiktsplanen och minska 
risken för översvämningar.

De grönytor som omfattas av Nodras åtgärdsförslag 
är centrala för möjligheterna att klimatanpassa 
stadens dagvattensystem. Grönytorna bidrar till att 
hålla nere mängden dagvatten som uppstår i staden 
eftersom mark och växter håller kvar vatten på ett 
effektivt sett. Grönytorna är också lämpliga platser 
att tillfälligt fördröja vatten med dagvattendammar 
och översvämningsytor vid stora och extrema regn. 

Planeringsinriktning
• Ytor i grönområden, där det finns 

identifierade behov av att hantera 
översvämning genom fördröjning eller 
avledning, ska i första hand reserveras 
för dessa ändamål. Försåvitt inte 
behoven kan tillgodoses på annan plats.

I Pryssgårdsparken har samhällsbyggnadskotoret och Nodra genomfört en fördröjningsåtgärd som ska avlasta dagvattensystemet vid 
stora regn och fungera som översvämningsyta vid extrema regn.
Foto: Maria Rothman
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Översvämningsytor(ÖP17)

Fördröjningsåtgärder, behov från Nodra

Underjordiskt magasin

Översvämningsyta

Åtgärder för avledning

Teckenförklaring

Kartan visar översvämningsytor från översiktsplanen för staden 
2017 samt ytterligare ytor där Nodra identifierat behov av åtgärder 
för fördröjning eller avledning av vatten för att undvika skador från 
översvämningar och avlasta dagvattensystemet.
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Dagvatten som en resurs för växtlighet
Nederbörd är en stor tillgång för att tillgodose den 
urbana grönstrukturens behov av vatten. Genom 
att leda dagvattnet till planteringar, regnbäddar, 
diken, grönytor och träd kommer nederbörden 
till nytta för grönskan samtidigt som risken för 
översvämning minskar. Enligt kommunens riktlinje 
för hållbar dagvattenhantering ska de första 10 
mm av regn tas omhand lokalt, där fastighetsägare 
ansvarar för sin fastighet och kommunen för allmän 
platsmark.

Olika åtgärder kan genomföras för att förstärka 
den urbana grönskans förmåga att ta tillvara 
på dagvatten. En sådan åtgärd är att anlägga 
en anpassad växtbädd. För träd innebär detta 
att ett öppet förstärkningslager anläggs under 
och runt den växtjordsfyllda planteringsgropen. 
Trädets rötter får i denna möjlighet att breda ut 
sig vilket ger mer livskraftiga träd och det öppna 
förstärkningslagret fungerar även som ett magasin 
för lokalt omhändertagande av vatten. Vattnet 
omhändertas samtidigt som det blir en resurs för 
trädet.

Grundvatten
Grönstruktur och annan genomsläpplig 
markbeläggning som möjliggör infiltration 
bidrar till att bilda grundvatten. Grundvatten 
bildas då vatten infiltreras, det vill säga sjunker 
nedåt i marken och fyller ut hålrummen mellan 
jordpartiklarna. Grundvattnet rinner så småningom 
ut i sjöar, vattendrag och hav eller används som 
dricksvatten. Om infiltration är möjlig beror till 
stor del på markens jordartsförhållanden. I stora 
delar av Norrköpings stad består marken av lera 
vilket innebär att marken naturligt har en låg 
infiltrationsförmåga. När mark hårdgörs så att 
grundvattenbildning genom infiltration minskar 
ytterligare sjunker grundvattennivåerna. Det kan 
på lermark i sin tur ge upphov till sättningsskador 
i och kring anlagda ytor och byggnader.  Mark 
med medelhög eller hög infiltrationsförmåga 
ger naturligt bättre möjligheter till bildning av 
grundvatten. I sådana områden är bevarande 
eller utveckling av genomsläpplig mark en stor 
tillgång för att motverka risken för sjunkande 
grundvattennivåer.

Rening av dagvatten
Stadens grönytor är en viktig tillgång för att 
rena dagvatten. Det ställs allt hårdare krav på 
att förbättra miljökvalitetsnormerna i våra sjöar, 
vattendrag och hav. I många fall måste reningen 
göras i öppna lösningar där sedimentation 
och växtlighet renar vattnet från partiklar och 
näringsämnen och detta innebär vanligen 
stora ytbehov. Utrymmet för reningsåtgärder 
är begränsat i staden och det är framförallt i 
stadens grönytor den här typen av åtgärder kan 
inrymmas. Grönytorna är därmed mycket viktiga 
för att skapa en effektiv dagvattenrening. Nodra 
har utrett hur mycket föroreningar det befintliga 
dagvattensystemet släpper ut i våra sjöar, vattendrag 
och hav. Denna information ligger till grund för 
bedömning av reningsbehov för olika delar av 
staden. Norrköpings befintliga grönområdens 
möjlighet att bidra med rening av vatten har 
sedan bedömts utifrån platsens reningsbehov och 
områdets läge i terrängen samt topografi.

Planeringsinriktning
• Mindre regn ska i första hand 

användas som resurs för växtlighet.

Planeringsinriktning
• Grönstrukturens förmåga att bidra 

till grundvattenbildning ska beaktas.

Planeringsinriktning
• Grönområdens förmåga att bidra 

med rening och fördröjning av 
dagvatten ska beaktas.

Viktiga grönområden för rening av dagvatten

Ja

Nej

Underlag saknas

Teckenförklaring
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Viktiga grönområden för rening av dagvatten

Ja

Nej

Underlag saknas

Teckenförklaring

Kartan visar områden som har pekats ut som viktiga för att rena 
vatten utifrån platsens reningsbehov, områdets läge i terrängen 
samt topografi.
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Träd är grundläggande element i grönstrukturens 
ytor och stråk. De bidrar med många av 
de ekosystemtjänster som behandlas i 
unskapsunderlaget för grönstrukturs olika 
perspektiv. De ger skugga och sänker temperaturen 
utomhus och inomhus samt bidrar med 
upplevelsemässiga, estetiska och karaktärsskapande 
värden som är viktiga för människors hälsa och 
välbefinnande och för att Norrköping ska upplevas 
som en attraktiv stad. Träd bidrar även med 
biologiska värden. En gammal ek kan ha över 500 
olika arter knutna till sig.

Träd bidrar också till att begränsa 
dagvattenvolymer, genom att bladverket fångar upp 
regnvatten som avdunstar och att rötterna suger 
upp vatten ur marken. Bladverket i ett stort träd 
kan fånga upp och avdunsta 1000 liter regnvatten 
per dygn. Unga eller små träd kan ha så lite som 
en hundradel av samma kapacitet. Enstaka träd, 
trädrader eller mindre trädgrupper ger främst dessa 
ekosystemtjänster lokalt och därför behöver träd 
finnas i alla delar av staden där människor rör sig 
och vistas, eller där dagvatten behöver hanteras 
genom att stora delar av marken är hårdgjord.

Stadens träd är idag drabbade av ”de små stegens 
tyranni”. I stadsutvecklingen uppkommer ständigt 
olika typer av hot mot stadens träd. Det finns 

Bilden är ett utsnitt ur webbapplikationen stadstrad.se där stadens träd visas med utgångspunkt från laserscannad data. Svarta kryss 
markerar de träd som finns registrerade i kommunens träddatabas. Verktyget ger möjlighet att visualisera infrastrukturen av träd i 
och kring staden och göra enkla nätverksanalyser som illustrerar samband och brister i denna infrastruktur. Utifrån denna data kan 
konstateras att det i Norrköpings tätort finns drygt 50 000 kartlagda gatu- och parkträd på kommunägd mark. Lägger man till träd på 
kommunens mark som inte är kartlagda samt träd på privat mark finns det totalt närmare minst 70 000 träd inom tätortsgränsen.

Träd
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behov av att ta ned gamla stora träd som är riskträd, 
att ta bort trädrader som står i vägen för förtätning 
och stadsomvandling, ledningsdragningar och 
annan infrastruktur eller för att utveckla andra 
funktioner på allmän plats. Även på privatägd mark 
såsom villatomter och kvartersmark tas numera träd 
ned i större uträckning än tidigare för att ge plats 
för utbyggnader och uteplatser, för att de tar sol 
eller för att deras löv- och barrfällning upplevs som 
störande.

De gamla träden som finns i Norrköping idag har 
oftast vuxit upp i en miljö där de har haft gott 
om plats. Deras omgivningar har sedan successivt 
omvandlats till en tätare och mer hårdgjord miljö. 
Träden har därför också i större eller mindre 
utsträckning fått försämrade växtförhållanden 
eller skadats i samband med olika arbetsföretag 
på den allmänna platsmarken. Även pågående 
klimatförändringar bidrar till utmaningar för 
stadens träd. Det framtida klimatet förväntas 
innebära längre perioder av torka och fler 
sjukdomar som drabbar träd, vilket ställer högre 
krav på tålighet och att tillföra en större variation av 
arter av träd i staden. 

När gamla och stora träd ersätts med nyplanterade 
tar det lång tid innan de nya träden ger samma 
kvalitet och kvantitet ifråga om ekosystemtjänster 

som de gamla träden levererade. Ju större och äldre 
träden är desto längre tid skulle det ta att fullt 
kompensera deras tjänster. En generell strävan bör 
därför vara att i första hand prioritera att bevara 
äldre träd där detta är möjligt. Även nya träd som 
planteras måste ges förutsättningar och utrymme 

att kunna bli gamla. Moderna tekniska lösningar, 
såsom konstgjorda växtbäddar och ledningsskydd, 
kan ge goda växtförutsättningar i hårdgjorda 
miljöer. Träd, såväl befintliga som nyplanterade, 
ska inte hanteras på ett lättvindigt sätt i 
stadsutvecklingen utan betraktas som värdefulla 

Nyplanterat träd.
Foto: Mia Agvald Jägborn

Äldre träd vid Sveatorget.
Foto: Carolina Olsson



70

TrädTräd

investeringar som kräver en god hänsyn och skötsel 
för att kunna ge en långsiktig avkastning av viktiga 
ekosystemtjänster. Investeringens värde ökar 
med trädens ålder, åtminstone så länge träden är 
livskraftiga. När träden är döende eller döda kan de 
fortfarande ha ett stort värde, inte minst för arter av 
växter och djur som är beroende av gamla träd eller 
död ved.

Planeringsinriktning
• Stadens trädbestånd ska bevaras och 

utvecklas. Unika, gamla och grova/stora träd 
ska visas särskild hänsyn. 

• Trädens betydelse för ekosystemtjänster 
i staden ska bedömas och beaktas 
i kommunens prövnings- och 
planeringsprocesser. 

• Om träd behöver tas ned ska de värderas 
och kompenseras genom nyplantering. 
Möjligheten att flytta träd ska också ses 
som ett alternativ. Avverkade träd med 
särskilt värde för insekter ska tillvaratas som 
faunadepå. 

• Stadens träd ska ges goda förutsättningar 
att bli stora och gamla. Bra växtval och 
växtförutsättningar ska säkerställa god 
etablering, skötsel och långsiktigt god 
tillväxt. 

• Resurser ska avsättas för kontinuerlig 
nyplantering och skötsel av träd på allmän 
platsmark.

• Bevarande av träd även på kvartersmark 
ska eftersträvas i områden där träd har stor 
betydelse för stadens ekosystemtjänster. 

En gammal ek med håligheter som utgör livsmiljö för många 
olika arter.
Foto: Mattias Åström.

Avverkade gamla grova eller ihåliga träd bör bevaras som fauna-
depå, det vill säga som boplats för vedlevande djur. 
Foto: Mattias Åström.

Tilll höger: Folkparken.
Foto: MIa Agvald Jägborn
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Sammanställning av värden
För att få en samlad bild av de sammanfallande 
värden och aspekter som hanterats i 
kunskapsunderlagets tre inledande delar 
(Upplevelse för människan, livsförutsättningar 
för djur och växter samt klimatanpassning) så har 
en sammanställning gjorts. Utgångspunkten för 
sammanställningen är de grönområden som är 
identifierade utifrån perspektivet Upplevelse för 
människan eftersom det är för dessa grönområden 
som vi har information om värden från alla tre 
perspektiven. De ekologiska värdena behandlar 
en större geografi, där de ekologiska ytor som 
inte sammanfaller med de sociala grönytorna 
inte behandlas i denna sammanställning. Vissa 
värden och aspekter som framgår nedan, har 
prioriterats, och poängsättningen har gjorts utifrån 
dem. Sammanställningen visar grönområdenas 
potential och sammanlagda värden, sett utifrån 
alla de tre perspektiven samtidigt. Tyngdpunkten 
i den sammanlagda värderingen ligger på det 
sociala perspektivet eftersom detta bedöms vara det 
viktigaste för grönområden i urban miljö.

Följande parametrar ligger till grund för 
sammanställningen:

• Stadspark

• Stadsdelspark

• Park inom bristområde

• Sociotopvärden: lek på lekplats eller lek i natur

• Närhet till förskola, äldreboende, särskilt boende 
eller vårdboende.

• Fler än 8 sociotopvärden

• Ljudmiljö

• Gröna rekreationsstråk

• Friluftsområde

• Park med kulturhistoriskt värde

• Lägerbaggenätverk: befintlig värdekärna eller 
spridningstråk

• Läderbaggenätverk: framtida värdekärna eller 
spridningstråk

• Naturvärdesobjekt klass 1 eller 2

• Naturvärdesobjekt klass 3 eller 4

• Översvämningsytor för extrema regn

• Behov av fördröjningsåtgärder i 
dagvattensystemet

• Reningspotential

• Parkbrispotential

Alla grönområden har fått en sammanställd poäng 
och delats in i fyra nivåer: 8- 15 poängl, 4-7 poäng, 
1-3 poäng och 0 poäng

Ett högt värde i denna sammanställning visar att 
grönområdena har potential att bidra med många 
olika ekosystemtjänster. Detta kan exempelvis 
indikera vilken hänsyn som behöver tas, eller 
vilken potential som finns till att utveckla flera 
olika värden, om förändringar ska göras i eller 
i anslutning till grönområdena.  Många av de 
områden med som har poäng är grönytor längs 
vägar, vars huvudsyfte är att skapa ett säkerhetstånd 
från trafiken och till stor del saknar kvalitéer för 
människor. 

En fördjupad beskrivning av sammanställningen 
finns i bilaga Sammanställning av värden. 
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8 - 15

4 - 7

1 - 3

0

Antal värden inom grönområdetGrönområdets poäng
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Norrköpings allmänna grönområden (och andra 
allmänna platser) blir allt viktigare och kommer 
att behöva tillgodose fler funktioner och tjänster 
i framtiden när staden utvecklas och förtätas.  
Genom att arbeta multifunktionellt kan olika 
nyttor och funktioner kombineras inom samma 
område, vilket kan ge mervärden och en effektivare 
markanvändning. 

Multifunktionella grönytor utformas så att de 
kan leverera flera olika funktioner samtidigt. Till 
exempel genom att ytan bidrar med funktioner 
för klimatapassning samtidigt som den ger sociala 
och ekologiska värden (klimatanpassning i fysisk 
planering – Vägledning från länsstyrelserna).

Ett sätt att skapa en multifunktionell yta är att 
sänka ner en parkyta så att vattnet tillfälligt kan 
rinna dit vid extrema regnmängder, istället för 
att skada byggnader och viktig infrastruktur i 
staden. Ett annat exempel är att skapa så kallade 
kombinationslösningar. Exempelvis växtbädd 
eller skelettjord. Dessa använder dagvatten för att 
bevattna träd och annan grönska, som då bidrar 
med rening och fördröjning av vattnet samtidigt 
som planteringarna ges bättre förutsättningar.

När man planerar för mångfunktionalitet är det 

viktigt att identifiera möjliga målkonflikter och 
medvetet planera för att skapa synergier. Alla 
funktioner är inte möjliga att kombinera, eller 
kräver särskild planering och utformning för att 
kunna kombineras. 

Platsens förutsättningar är också avgörande för vad 
man kan uppnå med mångfunktionaliteten, det 
vill säga hur många och i vilken omfattning olika 
ekosystemtjänster kan levereras. Naturvärden och 
de naturgivna gröna förutsättningarna utgör en 
viktig grund för ekosystemtjänster. 

Mångfunktionalitet på en för liten yta kan skapa 
konflikter och innebära olika utmaningar. Det kan 
till exempel vara svårare att få till en välfungerande 
skötsel, att bygga tillgängligt och säkert eller att 
kunna ta tillvara på naturligt växtmaterial.

Effektiv markanvändning och multifunktionalitet 
ställer också krav på samordnad planering inom 
kommunen som helhet mellan olika kontor och 
bolag. Det krävs en väl fungerande samordning 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen vad gäller 
exempelvis gemensamma mål, fördelning av 
kostnader och drift. Multifuntionell parkyta i Växjö.

Bild: Carolina Olsson.

Multifunktionella ytor
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Några viktiga faktorer för att lyckas med 
mångfunktionalitet är: 

• Att ta tillvara och utveckla befintliga naturvärden 
och vegetation.  

• Att planera för sammanhängande grönstruktur 
(bibehålla eller skapa kopplingar till omgivande 

grönområden).

• Att det finns tillräckligt stora ytor och en 
genomtänkt utformning. 

• Att man tar hänsyn till platsen/områdets värden 
och grundfunktioner.

• Att planering och samordning fungerar 
inom kommunen som helhet genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen.

Multifunktionell park i Växjö. Bild: Norrköpings kommun



76

Grönskans ekonomiska samhällsvinsterGrönskans ekonomiska samhällsvinster

Grönskan i staden bidrar både direkt och indirekt 
till samhällsekonomisk vinst och besparingar16 
vilket är ett viktigt argument för att grönskan 
ska få ta plats i framtidens Norrköping. Initialt 
kan grönska innebära en monetär investering 
eller en utebliven inkomst, men långsiktigt ger 
grönstrukturen stora vinster i form av en friskare 
befolkning samt mindre behov av investeringar för 
uteblivna ekosystemtjänster. 

Alla ekosystemtjänster som grönska bidrar med ger 
en samhällsekonomisk vinst. Ekosystemtjänster 
är olika nyttor som naturen bidrar med gratis och 
som vi är beroende av. Exempelvis kan ett träd 
bidra med dagvattenhantering, temperatursänkning 
vid värmeböljor, luftrening, livsmiljö för djur och 
växter, pollinering, skydd vid extremväder osv. 
Dessa värden skulle vara dyra och svåra att ersätta 
men de är av stor vikt för att ha en hälsosam stad 
och befolkning. Utifrån alla dessa nyttor beräknar 
exempelvis New York att deras 680 000 stadsträd är 
värda 122 miljoner dollar.

Studier visar även att det finns samband mellan 
god hälsa och vistelse i parker. Grönområden 
främjar fysisk aktivitet, minskar stress och ger 
återhämtning. I Sverige beräknas stillasittande, 
övervikt och relaterande kostnader till ca 25 

miljarder kronor per år. Att skapa förutsättningar 
för god folkhälsa ger stora samhällsekonomiska 
vinster. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt 
att planera för ekologiska värden såsom biologisk 
mångfald även i staden. Genom detta skapas 
livsmiljöer för insekter som bin och humlor som 
pollinerar våra grödor. Om dessa inte fanns skulle 
80 procent av maten vi äter försvinna. I en studie 
från 2009 beräknades värdet av honungsbinas 
pollinering till 189-325 miljarder kr per år i 
Sverige17. 

Staden gynnas även av grönskan genom att 
den blir mer attraktiv. Grönstrukturen ger ett 
marknadsföringsvärde till staden. Handel er en 
positiv effekt och fastighetspriserna påverkas 
positivt av närliggande grönska.

Grönskan bidrar med många olika 
ekosystemtjänster som ger ekonomiska vinningar 
men det kan vara svårt att värdera dessa monetärt. 
Svårigheten ligger i att grönskan påverkar så 
många olika aspekter. Ett träd bidrar som tidigare 
nämnt med många olika ekosystemtjänster. Trädet 
tillsammans med annan grönska ger utemiljöer som 
skapar välmående för stadens invånare. En plats för 
barn att uppskatta grönska, lära sig att ta hand om 
naturen och lägga grunden för ett mer hälsosamt 

liv. Många av dessa värden går inte eller är svåra att 
uppskatta monetärt men är positiva för individen 
och samhällsekonomin. Där det är möjligt bör det 
dock vid exploatering sättas monetära värden på 
grönstruktur. Detta för att synliggöra grönskans 
värde och ge möjlighet att jämföra dessa med att 
exempelvis istället uppföra tekniska lösningar.

Grönskans ekonomiska samhällsvinster

16 Jansson, M., Persson, A. & Östman, L. 2013. Hela staden:argument för en grönblå stadsbyggnad.
17 Pedersen, T.R. (Red). 2009. Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder.
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