
Göteborg 
– grön och nära 
Så här jobbar vi med gröna offentliga rum i 
Göteborg

Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare



Om park och natur 
Park och naturförvaltningen är en av 
stadens 17 fackförvaltningar.

Aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen

En av fyra planerande nämnder

Vi ansvarar för:
1. Förvaltning, skötsel och utveckling av 

stadens parker och naturområden.
2. Vi deltar aktivt i den strategiska 

stadsplaneringen.
3. Stadens egen regi för renhållning, parkvård, 

vinterväghållning och nyanläggning.
4. En del av stadens arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder.

Vi har ca 580 medarbetare och omsätter 636 
miljoner kr (mkr).

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 



Park- och naturförvaltningen 
förvaltar 11 900 hektar mark och 
vattenområden, vilket gör oss till 
stadens största markförvaltare.

• 2 400 hektar park
• 6 500 hektar natur- och  
skogområden 

• 3 000 hektar sjöar och  
vattendrag

Parker och naturområden 

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 



11 stadsparker och 52 stadsdelsparker

290 lekplatser och 300 aktivitetsytor

9 700 träd under aktiv skötsel i stadsmiljön

180 statyer och 22 fontäner

40-tal offentliga toaletter

340 km motionsspår och ridvägar

24 friluftsbad

1 djurpark i Slottsskogen

Våra anläggningar 

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 



Utmaningar 
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• Hållbar i alla dimensioner

• Stad för alla

• Jämlik

• Jämställd

• Tillgänglig

• Trygg

• Folkhälsa

• Delaktighet

• Generationsövergripande

• Och mycket mer…



Gemensamma mål
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• Mål- och inriktningsdokument 
gemensamt för fyra 
planerande förvaltningar

• Tre gemensamma strategier 
för stadsutveckling

– Grönstrategi

– Trafikstrategi

– Strategi för 
utbyggnadsplanering



Socialt och ekologiskt perspektiv

Platser i ständig utveckling
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PLANERA BYGGA SKÖTA AKTIVERA



Utveckla socialt 
och ekologiskt 
perspektiv 
genom hela 
processen



Planera
Socialt och ekologiskt perspektiv



GÖTEBORG 2035
GRÖNSTRATEGI

FÖR EN TÄT OCH GRÖN STAD



Mål grönstrategi
socialt och ekologiskt
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• Göteborg är en tät och grön stad 
där de offentliga platserna bidrar 
till ett rikt och hälsosamt 
vardagsliv.

• Göteborg är en tät och grön stad 
med ett rikt växt- och djurliv och 
där ekosystemens tjänster tas 
tillvara
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• Stärk de gröna kilarna

• Stärk de blågröna stråken

• Säkerställ god tillgång till parker och 
naturområden

• Skapa ett mer varierat innehåll i parker och 
naturområden

• Utveckla mer grönt i den hårdgjorda staden

• Utveckla de gröna områdena genom skötsel

• Synliggör stadens grönområden och gör 
medborgarna delaktiga

• Nyttja och utveckla ekosystemtjänster

Grönstrategi för en tät och grön stad
strategier för att nå målen



Massor av policies och riktlinjer
några exempel
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• Kvantitativt jämställdhetsarbete

• Kvalitativt jämställdhetsarbete

• Fysisk plats – sociala normer

• Handbok med konkreta råd till de som 
bygger  och förvaltar

Riktlinje jämställda parker 
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Ta till vara och utveckla

• Ekologiska värden

• Kulturhistoriska 
värden

• Sociala värden

• Ekonomiska värden

hos stadens träd och 
trädmiljöer

Trädpolicy



Stadsdelsvisa grönplaner och 
utvecklingsplaner för stadsparker



Friluftsprogram
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Bygga
Socialt och ekologiskt perspektiv



Ännu mera lek, ex naturlek 
slottsskogen, lek i 
trädgårdsföreningen
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Jämställda och tillgängliga
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Locka till fysisk aktivitet, locka alla!



Den lekbara staden – alla åldrar
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Delaktighet och inflytande
Naturpedagogik, bygglek, dialog
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Tjejernas dansbana i Kville



Nygamla parker exempel Selma park
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Flatås park
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Bergkristallen
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• Vara med och göra

• Generationsövergripande

• Jämställd



Jubileumsparken skisser
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Jubileumsparken –
park i ständig utveckling
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• Binda samman 
staden 

• Förstärka stråket 
som helhet

• Satsa på en eller 
flera gröna oaser

• Tydliggöra 
entréområdet vid 
Hökälla 

Kvillestråket - 2017



Flunsås - medborgarbudget
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Domkyrkoplan





Från otrygg till trygg miljö –
gångtunnlar



Regnlek
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Bilder lek mindre 
barn
Foto: Peter 
Svensson



RUBRIK RUBRIK RUBRIK41

Bilder vid kulturhus och boule
Fotograf: Peter Svensson
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Bilder parkour Foto: Peter Svensson



Sköta
Ekologiskt och socialt perspektiv



Handbok varierat växt- och djurliv
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En kan alltid 
göra nå´t !!!



Sköta

• Bränna ljunghedar

• Våtmarksslåtter

• Riktlinjer för att gynna varierat 
växt och djurliv genom rätt 
skötsel

• Riktlinjer för omhändertagande 
av död ved

• Högstubbeprojekt

• LONA-projekt frihuggning av 
ekar 
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Skötsel och socialt perspektiv

• Trygghetsvandringar

• Synpunktshantering

• Främja engagemang

• Samarbete 
stadsdelsförvaltningar –
befolkningsansvar

• Attitydpåverkan



Aktivera
Socialt och ekologiskt perspektiv 



Mer åt fler! Bemannade lekplatser
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Ställa till förfogande





Tillfälliga platser



Visa upp det vi har
trycksaker, hemsida, skyltar, appar, instagram…
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Park- och naturförvaltningens del



ETT HELT ÅR AV GRÖNA UPPLEVELSER 
I NORDENS FRÄMSTA PARKER

Götaplatsen och Avenyn 4 juni-7 augusti



Stort tack!

Arkitektur, form och 
design ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt 
och mindre 
segregerat samhälle 
med omsorgsfullt 
gestaltade 
livsmiljöer, där alla 
ges goda 
förutsättningar att 
påverka 
utvecklingen av den 
gemensamma 
miljön.
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