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Abstract 
There are no standards today how to inventory an area, neither from the recreational point of view or nature 
values. The purpose of this study is to test three inventory methods for Katrineholms’ municipality and to find 
out what the values of the area tested. The three methods are Statens folkhälsoinstitut, Checklista för inventering 
av grönområden, Swedish Standards Institute, Naturvärdesinventering- Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning and Nordiska ministerrådet, Vegetationstyper i Norden. The results showed that the areas were 
similar, both from a recreational view and natural values. FHI:S checklist turned out to be a very good method to 
use for the assessment of recreation. It is informative and provides a lot of information about the inventoried 
area. Swedish Standards Institute’s method gives a good overviwe of the nature in the area,if the area itself has 
any value and if it e.g. needs to be protected and how this should be done. Vegetationstyper i Norden is an 
inventory method that requires good knowledge of species associated with the habitat.  
 
From a recreational point of view the value of an area is a personal experience. This is why it is important to, 
when e.g. making a new green plan for a city, think about the different society groups and that there should be 
areas suited for all types of groups. It is also important to consider that an area can have a high recreational value 
but a low nature value. One of the conclusions from this is that it can be important to look at areas from different 
perspectives to get a wider picture of the areas and how to take care of and develop the areas that exists in the 
city. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  

 
Sammanfattning 
Det finns idag inte någon standard att gå efter när man ska inventera ett grönområde, varken 
ur rekreationssynpunkt eller naturvärdessynpunkt. Syftet med denna undersökning är att testa 
tre inventeringsmetoder för Katrineholms kommuns räkning samt att ta reda på vad de 
inventerade områdena får för resultat. De tre metoderna är Statens folkhälsoinstitut, 
Checklista för inventering av grönområden, Swedish Standards Institute, 
Naturvärdesinventering- Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning och 
Nordiska ministerrådet, Vegetationstyper i Norden. Resultaten visade att områdena generellt 
sett var mycket lika, både ur rekreationssynpunkt och naturvärdessynpunkt. Checklistan för 
inventering av grönområden visade sig vara en mycket bra metod att använda för bedömning 
av rekreation. Den ger mycket information om det inventerade området.  
 
Naturvärdesinventering- Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning är en metod 
som ger en bra blick över vilka naturvärden som finns i ett område samt vilket naturvärde 
området har. Detta ger en bra bild av om området behöver skyddas och på vilket sätt man bör 
göra detta. Vegetationstyper i Norden är en inventeringsmetod som kräver att inventeraren har 
en god artkunskap och kännedom om vilka växter som hör ihop med vilken biotop. Detta för 
att man ska kunna klassificera vegetationstypen så exakt som möjligt. 
 
Värdet av ett område ur rekreationssynpunkt kan vara en personlig upplevelse så därför är det 
viktigt att, när en kommun t.ex. ska göra en ny grönplan för en stad, ha i åtanke de olika 
samhällsgrupper som finns och att det bör finnas områden som kan passa alla. Man bör också 
tänka på att ett område kan ha ett högt rekreationsvärde men sakna naturvärde. En av 
slutsatserna man kan dra av detta är att det kan vara viktigt att titta på ett område ur olika 
perspektiv så att man får en bredare bild av områdets värden och hur man utifrån detta kan 
arbeta vidare med att bevara, ta hand om och utveckla de grönområden som finns. 
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Introduktion 
Det finns idag ett behov av att skydda natur i landskap dominerade av människan (Borgström, 
2011). Allt fler människor flyttar in till städerna vilket resulterar i större städer och ett hårdare 
tryck på ytorna i staden. Genom att fler och fler av stadens ytor består av bebyggelse minskar 
grönområdena. För att uppväga förlusten av grönområden kan man anlägga nya områden eller 
ta tillvara de som redan finns. Genom att ta tillvara på naturens resurser är man inte bara 
ekonomisk utan man motverkar även negativa hälsoeffekter hos befolkningen (Frisk i naturen, 
2012). Bland annat kan naturen minska stress och trötthet (Gómez et al. 2011). 
 
Vistelse i skog och mark, parker och trädgårdar har goda effekter på stressrelaterad ohälsa, 
och kan förebygga många sjukdomar (Danielsson et al., 2012). Grönområden i staden är 
viktiga inslag för att skapa en hållbar stadsutveckling (Jutemark, Nilsson, 2008). Städernas 
förtätning behöver inte enbart vara en nackdel utan kan erbjuda möjligheter att spara på 
miljötillgångarna. Till exempel kan man få möjligheten att använda sig av kollektivtrafik 
vilket i sin tur kan leda till mer hållbara städer (Jutemark, Nilsson, 2008). Genom att fler 
människor väljer att åka kollektivt kan trafikens negativa miljöpåverka minska. 
 
Naturen i städer är idag mycket viktig då den erbjuder ekosystemtjänster så som rekreation, 
upptag av luftföroreningar och en minskning av bullernivån (Borgström, 2011). 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan (alla 
levande varelser och miljön inom ett område) (Naturvårdsverket.se). Urbaniseringen är en av 
de stora orsakerna till utrotningen av arter och därför kan bevarandet av grönområden i 
städerna bidra till den biologiska mångfalden (McKinney, L., 2008). 
 
Ofta får grönområden ge plats åt bebyggelse när staden förtätas. För en kommun krävs det en 
god planering, att man noga tänker igenom vilka områden som kan tänkas vara viktiga för 
växt- och djurlivet och vilka områden som kan fungera som rekreation för att förbättra 
människornas livskvalité. Man måste även tänka på att människor har olika behov och att 
områdenas kvaliteter bör uppmärksammas för att få en bild av vilka allmänna behov som de 
kan tillgodose (Johansson m.fl., 2009). 
 
Idag finns inte någon standard för hur en inventering av grönytor i en stad ska gå till eller vad 
inventeringen ska innehålla. När en kommun ska inventera grönytor finns alltså ingen 
standard att rätta sig efter, varken när det gäller bedömning av naturvärdet eller 
rekreationsvärdet. 
 
Vid inventering av en grönytas rekreationsvärde kan man använda sig av skriften 
”Grönområden för fler”, framtagen av Statens folkhälsoinstitut. I denna skrift finns en 
checklista (Checklista för inventering av grönområden) vilken är inriktad på rekreationsvärdet 
av en grönyta och riktar sig främst till kommuner vid inventering av grönområden i en stad. 
Detta för att kommunen ska får reda på hur områdena är anpassade efter olika gruppers behov 
och önskemål samt hur man kan klassificera området. 
 
När det gäller inventeringen av naturvärden har Swedish Standards Institute (SIS) startat ett 
arbete med att ta fram en svensk standard för naturvärdesinventering. Sättet att bedöma en 
grönytas naturvärde skiljer sig mycket åt och detta kan göra det svårt att specificera uppdraget 
och att bedöma resultatet. Denna inventeringsmetod ska ”öka hänsynstagandet till värdefulla 
naturmiljöer i samhällsplaneringen så att biologisk mångfald bevaras och förstärks” 
(Swedish Standards Institute, 2013,s 4). Baserat på detta är denna standard lämplig att 
använda sig av då man ska undersöka om grönytor i en stad har ett naturvärde. 

Inventeringsmetoder för undersökning av grönområden
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Med hjälp av Vegetationstyper i Norden kan man kartlägga vegetationen och på så vis planera 
för ett områdes användning. Denna metod är mer en klassificeringsmetod än en 
inventeringsmetod och innehåller ett antal indelningar av vegetationen i de nordiska länderna. 
Man kan genom denna klassificering ta reda på vilken vegetationstyp som dominerar i ett 
grönområde och dra slutsatser utifrån detta. 

Erika Wall
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning var att för Katrineholms kommuns räkning ta reda på 
rekreationsvärdet och naturvärdet av ett antal grönområden i Katrineholm samt att testa tre 
olika inventeringsmetoder. Katrineholms kommun har börjat arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan och är bl.a. intresserade av att ta reda på vilka metoder man kan använda sig av 
då man ska inventera grönytorna i staden och om de inventerade områdena har något värde. 
Detta examensarbete undersöker bl.a. om området norr om Katrineholms centrum har något 
natur- eller rekreationsvärde eller om man kan planera för utbyggnad här. I dagsläget är det 
detta område man kan tänka sig att utveckla och därför är kommunen intresserad av att ta reda 
på områdets natur- och rekreationsvärden. Syftet med detta examensarbete är främst att testa 
de tre inventeringsmetoderna. 
 
Under arbetets gång har jag arbetat utifrån två frågeställningar: 
• Vilka metoder är lämpliga att använda då man bedömer rekreationsvärdet och naturvärdet 

av grönytor i en stad? 

• Vad får de utvalda grönområdena för natur- och rekreationsvärde? 

Material och metoder 

Metoder 
Områdena som inventerats valdes ut i samråd med Katrineholms kommun. Både 
rekreationsvärde och naturvärde undersöktes för alla grönytor. De utvalda områdena var 
skogar anslutna till skolor (”skolskogar”), en park och ett område norr om staden bestående av 
en äng och ett koloniområde samt ett större skogsområde, totalt nio områden. Det sistnämnda 
området delades upp i två områden, ett ängs- och koloniområde och ett skogsområde. I 
undersökningen valdes området Kohagen ut på grund av att man tidigare hittat fridlysta och 
rödlistade arter i området och att detta område kunde ge ett bra exempel på hur standarden 
kunde testas. Detta område har inget namn då det är en beteshage men i min rapport har jag 
valt att kalla det för Kohagen då området används som detta. 
 
Vid inventeringen delades områdena upp i två kategorier; rekreationsvärde och naturvärde. 
För att ta reda på rekreationsvärdet användes FHI:s Checklista för inventering av 
grönområden. För att ta reda på om området hade något naturvärde användes SIS:s (Swedish 
Standards Institute) Naturvärdesinventering (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning och Vegetationstyper i Norden. Syftet med Vegetationstyper i Norden är 
denna klassificeringsmetod kan tjäna som underlag vid planering av områden samt 
prioritering av skyddsvärda områden. 
 
Förarbetet till inventeringen bestod i att titta på kartbilder av områdena för att få en 
uppfattning om deras storlek samt få en idé om vad man kan förväntas få se i fält.  

Inventeringsmetoder för undersökning av grönområden



 8 

 

Definitioner 
 
• Biologisk mångfald: Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, ”konventionen om 

biologisk mångfald”. I avtalets text har man kommit överens om en definition av begreppet 
biologisk mångfald: ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem" (www.slu.se). 

 
• Biotop: ett område med en enhetlig miljö och organismsammansättning. Områdets 

egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra. 
 
• Ekologiska förutsättningar: vad som formar en biotop eller en livsmiljö. 
 
• Landskapsobjekt: ett större geografiskt område vars betydelse för biologisk mångfald är 

uppenbart större, eller av annan karaktär, än de ingående naturvärdesobjektens betydelse för 
biologisk mångfald. (Definitionen är tagen från Swedish Standards Institutes 
Naturvärdesinventering (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning) 

 
• Naturvårdsarter: samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska 

arter, ansvarsarter och signalarter. (Definitionen är tagen från Swedish Standards Institutes 
Naturvärdesinventering (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning). 

 
• Naturvärde: naturens värde för betydelsen av biologisk mångfald 
 
• Naturvärdesklass: grad av naturvärde enligt Swedish Standards Institutes 

Naturvärdesinventeringsskala. 
 
• Naturvärdesobjekt: ett avgränsat geografiskt område av betydelse för biologisk mångfald, 

utgörs av en dominerande biotopgrupp och kan bedömas till en och samma naturvärdesklass 
(Definitionen är tagen från Swedish Standards Institutes Naturvärdesinventering (NVI)- 
Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning). 

 
• Parkkaraktär: Genom ett antal studier har forskarna Gunnar J Sorte och Patrik Grahn, 

professorer i landskapsplanering vid SLU Alnarp och landskapsarkitekt Margreth Berggren- 
Bärring kommit fram till vilka kvalitéer som människor generellt efterfrågar i grönområden. 
Utifrån dessa kvalitéer har åtta parkkaraktärer definierats (Brännström, 2010). 

 
• Rekreationsvärde: värdet av ett område för människans hälsa och välbefinnande. 
 
 

Erika Wall
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Områdesbeskrivning 

Fakta om Katrineholm 
Katrineholm är en av nio kommuner i Södermanlands län. Det är en växande kommun med 
ca. 32 428 invånare och en landareal på ca. 1025 kvadratkilometer (www.katrineholm.se). 
Kommunens slogan är ”Läge för liv och lust” och i Katrineholm är lust den drivande kraften 
för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet (www.katrineholm.se). Detta 
är en av anledningarna till att detta arbete delvis är inriktat på rekreation i stadens 
grönområden. En annan anledning till detta arbete är att kommunen under 2013 har påbörjat 
arbetet med att ta fram en ny översiktplan och grönplan över kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. I den röda rutan ligger Katrineholms kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. Översikt över Katrineholm med de inventerade områdena utmärkta.  
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Område 1: Järvenskolornas skolskog 
Area: ca. 10000m2  
Järvenskolornas skolskog ligger mycket centralt i staden. Området utgörs av en del av den 
rullstensås som löper genom Katrineholm (Nyköpingsåsen) vilket innebär att terrängen delvis 
är lite kuperad. Naturen utgörs främst av tallskogvegetation där markvegetationen domineras 
av blåbärsris. Den norra sidan av åsen domineras av lövträd, främst björk och rönn. Genom 
området går en stig av naturligt material där tallrötter sticker fram på sina ställen. 
Rekreationsvärdet består främst i att åsen används av motionärer samt av eleverna på 
skolorna. Möjlighet att plocka blåbär finns. Viktigt att påpeka om detta område är att åsen i 
sig är en viktig del i landskapsbilden och ett vackert inslag i staden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Järvenskolornas skolskog. Den röda markeringen ringar in området.  
 

Område 2: Skogsborgsskolans skolskog 
Area: ca. 12000m2  
Skogsborgsskolans skolskog ligger i ett villaområde och omgärdas av gator och villor. 
Området ligger lite söder om stadskärnan men fortfarande centralt. Skogen utgörs främst av 
tall men en del lövträd så som rönn, björk och asp förekommer. En stor del av markytan 
består av berg i dagen. Detta grönområde används främst av eleverna på skolan och de stigar 
som finns har naturligt underlag. Skogen är ett av eleverna mycket välbesökt område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Skogsborgsskolans skolskog är inringad med rött. 
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Område 3: Nyhemsskolans skolskog 
Area: ca. 4000m2   
Nyhemsskolans skolskog är ett litet område sydväst om stadskärnan. Skolan ligger i ett 
bostadsområde med villor och hyreshus runt omkring och en väg går precis intill skolskogen 
och därför finns ett staket kring området. Skolskogen består främst av lövträd och ett fåtal 
barrträd. En stig med naturligt underlag går genom området. Nyhemsskolans skolskog är en 
ganska lummig grönyta som endast används av eleverna på skolan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Nyhemsskolans skolskog inringat med rött. 
 

Område 4: Sandbäcksskolans skolskog 
Area: ca. 3800m2  
Vid Sandbäcksskolan finns ett litet skogsområde på en kulle som används av eleverna på 
skolan. Det är ett mycket litet område där naturen består av en blandning av barr och lövträd. 
Skolan ligger öster om stadskärnan intill ett villaområde. Området är lämpligt som lekplats då 
mycket block i olika storlekar finns. De stigar som finns är av naturligt underlag och skapade 
av eleverna på skolan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Sanbäcksskolans skolskog inringat med rött. 
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Område 5: Västra skolans skolskog 
Area: ca. 11400m2  
Västra skolans skolskog ligger nordväst om stadskärnan är ett kuperat skogsområde som 
används av eleverna på skolan. Vegetationen består främst av granar men inslag av lövträd 

finns. Terrängen är kuperad och man har på 
ett ställe placerat en klättervägg. Spår av 
kojbyggen finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Västra skolans skolskog inringat med rött. 
 

Område 6: Sveaparken 
Area: ca. 14000m2  
Sveaparken är en närpark placerad intill Kullbergska sjukhuset. Parken är en liten grön oas 
mycket centralt i staden. Parken är delvis en lekpark utrustad med bl.a. gungor och 
klätterställningar och ett antal mindre kullar ger möjlighet till pullkaåkning vintertid. Kullarna 
gör att parken upplevs mer avskild från trafiken runt omkring. Ett av de viktigaste syftena 
med parken är att personer som vistas på sjukhuset ges en möjlighet att komma ut. 
Asfalterade gång- och cykelvägar gör det möjligt för alla grupper i samhället att ta sig genom 
och runt i parken. I parken finns även en större grusplan där möjlighet till spontanidrott finns.  
Naturen i parken består av öppna gräsytor samt ett antal bevuxna kullar. Vegetationen på 
kullarna består främst av buskvegetation samt träd. En ganska stor variation av träd återfinns 
så som, lönn, lind sälg, hägg, oxel och gran. I utkanten av parken kan man även hitta ett antal 
popplar. Buskvegetationen består främst av nyponrosor och markskiktet på kullarna består av 
främst ruderatväxter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Sveaparken ligger centralt. Området är inrigat med rött. 
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Område 7: Lasstorps ängs- och koloniområde 
Area: ca. 63000m2 
Lasstorps koloniområde är ett grönområde i norra delen av staden. Det omgärdas av ängar där 
vegetationen består av olika sorters gräs främst timotej. I den södra delen av området finns 
mycket vass och marken är fuktig. Området var för länge sedan en sjö. Inom området finns 
grusstigar där bänkar är utplacerade med jämna mellanrum. Ett litet dike löper genom denna 
del av området. Längs med själva koloniområdet löper ett lite bredare vattendrag, som har sitt 
ursprung i sjön Näsnaren. Detta dike har grävts om och gjorts större men trots detta är det 
idag ett problem för koloniägarna då översvämningar i samband med regn förstör deras 
skördar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Lasstorps ängs- och koloniområde, inringat med rött. 
 

Område 8: Lasstorps skogsområde 
Area: ca. 125000m2 
Intill koloniområdet ligger ett skogsområde där terrängen bitvis är ganska kuperad. Området 
domineras av granskog i den norra delen och lövskog i den södra. I området finns ett gammalt 
motionsspår, dock utan elljus. Stigarnas underlag är naturligt och deras bredd varierar inom 
området. I mitten av området är marken mycket sumpig och delvis är det sankmark. Här finns 
inslag av al. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Lasstorps skogsområde, inringat med rött. 
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Område 9: Kohagen 
Area: ca. 44000m2 
Detta är en beteshage där tre kor håller marken öppen. I hagen finns ett antal enar, björkar och 
tallar. I mitten av området finns en aldunge där marken är sumpig. Växterna som dominerar är 
olika gräs och örter. I området kan man finna sällsynta växter så som fältgentiana och 
fridlysta arter som t.ex. orkidén nattviol. Här kan man även finna ormrot, som trivs på hedar 
och ängar och är vanligast i norra Sverige. Det är bl.a. tack vare att man håller marken öppen 
genom bete som dessa betesgynnade växter får en chans att etablera sig i området. Inga stigar 
finns i området. Området tros ha varit betespåverkat i över hundra år men är inte formellt 
skyddat (muntlig källa, Håkan Lernefalk). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Kohagen, inringad med rött. 
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Beskrivning av de tre inventeringsmetoderna 
 
• Statens Folkhälsoinstitut 
• Vegetationstyper i Norden 
• Swedish Standards Institute 
 
Statens folkhälsoinstitut, metoden för rekreation, valdes ut då denna metod är innehållsrik och 
användbar då den innefattar många rekreationskaraktärer som kan tänkas finnas i ett 
grönområde eller som människor efterfrågar. Vegetationstyper i Norden är en metod för 
vegetationsklassificering och valdes ut för att få en överblick över vilken vegetationstyp 
området består av. Swedish Standards Institute är även denna en metod för naturvärdet och 
valdes ut därför att det är en ny metod som eventuellt kommer att bli en standard vid 
inventering av naturen. 
 
Inventeringarna har gjorts på plats och presenteras var för sig, förutom skolskogarna där 
resultaten presenteras tillsammans och jämförs. 

Statens folkhälsoinstitut 
Grönområden för fler– en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre 
hälsa 
 
Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet som har regeringens 
uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och 
utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena 
(www.fhi.se, 2013). Folkhälsoinstituts verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap 
för en bättre hälsa. Folkhälsoinstitutet har tre hörnstenar: främja hälsa och förebygga 
sjukdomar och skador, fästa särskild vikt vid de grupper som är utsatta för de största 
hälsoriskerna samt att vara vetenskapligt förankrade.  
 
Folkhälsoinstitutets skrift Grönområden för fler vänder sig till bland annat kommuner när 
dessa ska undersöka hur man kan göra stadens grönområden attraktiva, användbara och 
lockande för alla olika grupper i samhället men även hur man kan förändra de grönområden 
som finns så att dessa blir mer attraktiva. Olika grupper i samhället har olika krav och behov 
och i denna skrift försöker man ta hänsyn till hur ett visst grönområde bör anpassas beroende 
på vilken grupp grönområdet riktar sig till. 
 
Syftet med Grönområden för fler är att redovisa vilka faktorer som gör grönområden mer 
attraktiva ur olika gruppers synvinkel. De grupper som de fokuserar på är barn, unga, äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Till grund för att det är just dessa grupper i samhället 
som lyfts fram ligger regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. T.ex. så skriver 
regeringen att ”Barn och unga kan inte alltid välja den miljö de lever i och är extra känsliga 
för yttre påverkan” och de menar att närheten till naturen för äldre kan förbättra hälsan vilken 
leder till minskade kostnader inom sjukvården (Regeringens proposition 2007/08:110. En 
förnyad folkhälsopolitik).  
  
För att ta reda på vilken kvalitet en stads grönområde har och av vilken karaktär den är, för 
vem den är anpassad för osv. har Folkhälsoinstitutet tagit fram en checklista som man kan 
använda sig av då man som t.ex. kommun vill få en bild av hur stadens grönområden ser ut 
och hur de används. ”Syftet med en checklista är att ge stöd till kommunala planerare och 
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andra vid inventering av aktuella grönområden för att se om de är anpassade efter olika 
gruppers särskilda behov och önskemål”( Johansson m.fl., 2009,s 50). 
 
Checklistan är delvis baserad på Patrik Grahns- och Margreth Berggren- Bärrings åtta 
parkkaraktärer. Även om alla undersökta områden inte är parker så går denna 
inventeringsmetod att använda på andra områden då checklistans karaktärer är mycket 
varierande och anpassade efter flera olika typer av grönområden, inte enbart parker. Enligt 
deras forskning är tillgången till parker och grönområden i städer viktig för hälsan och 
välbefinnandet. Ju fler kvaliteter ett grönområde uppfyller desto populärare är det. 
Parkkaraktärerna är främst baserade på intervjuer där man frågat människor bl.a. vad de 
gjorde i parken, hur ofta de var där och hur långt de var beredda att färdas för att ta sig till 
parken. De parkkaraktärer man kom fram till är: 

• Artrik 
• Rofylld 
• Allmäningen 
• Samvaro 
• Rymd 
• Viste 
• Kultur/Historia 
• Vild 

 
Checklistan är indelad i två delar där den första delen är en allmän del som beskriver de 
förutsättningar som ett grönområde bör ha för att vara attraktivt för människor generellt sett. 
Den andra delen beskriver särskilda kvaliteter som befolkningen i sin helhet bör ha tillgång 
till för att ett grönområde ska anses vara attraktivt och tillgängligt. Här finns bl.a. de åtta 
parkkaraktärerna och vad varje karaktär har för olika kvaliteter. Inget poängsystem finns utan 
man antecknar det som är relevant för just det område man tittar på och sammanställer 
slutligen resultatet. En del information återkommer på flera ställen i checklistan och detta 
beror på att samma sak kan vara viktigt för flera kvaliteter. Exempel på detta är terrängens 
lutning som kan vara av betydelse för både en varierande natur liksom det lekfulla men också 
spela in då olika gruppers tillgänglighet i området beaktas. Alla kvaliteter i checklistan passar 
inte in på alla typer av områden. Detta innebär att man för vart och ett av områdena måste 
fundera på vilka kvaliteter som är viktiga och relevanta för just det området. Till exempel så 
kanske inte kvaliteten motionsspår passar in i ett område som utnyttjas som stadspark. Det är i 
den slutliga analysen av området som man får sammanställa de kvaliteter man funnit och 
utifrån dessa bedöma om man ska utveckla grönytan i någon riktning eller om det handlar om 
att bevara den som den är. Checklistan tar särskild hänsyn till tre grupper i samhället; barn 
och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning. 
 
I skriften Grönområden för fler finns en förklaring till många av de olika kvaliteterna i 
checklistan som beskriver dem och hjälper till vid tolkningen. 
 

Vegetationstyper i Norden 
Vegetationstyper i Norden är framtagen av Nordiska ministerrådet och utarbetats vid 
Växtekologiska institutionen, Lunds universitet. Ett samråd har skett mellan forskare från alla 
de nordiska länderna. 
 
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det är 
statsministrarna som har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. Danmark, 
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Finland, Island och Sverige är sedan 1971 medlemsländer men Grönland, Färöarna och Åland 
har fått en utökad representation. 
 
En av målsättningarna med Vegetationstyper i Norden har varit att ta fram vegetationsenheter 
som kan användas gemensamt i Norden och målet är att de beskrivna vegetationstyperna ska 
kunna identifieras av biologer i hela Norden (Vegetationstyper i Norden, 1994). 
Vegetationstyperna är indelade i olika huvudgrupper; Alpin vegetation, Skogsvegetation, 
Myrvegetation, Havsstrandsvegetation, Odlingslandskapets vegetation, Sjövegetation och 
Vegetation vid varma källor. För varje huvudgrupp finns en allmän presentation av denna och 
de viktigaste karaktärer sammanfattas i t.ex. beskrivningar, scheman och kartor över florans 
utbredning. De olika typerna inom en huvudtyp presenteras i ett hierarkiskt system och har 
fått en siffra. Det finns fyra nivåer där en siffra representerar huvudgruppen, två siffror 
representerar huvudkomplex, tre siffror representerar komplex och fyra siffror representerar 
typen. Den lilla bokstaven beskriver varianter av typen. Till exempel: 
 
2 Skogsvegetation  
 2.1 Barrskog  
  2.1.1 Tallskog  
    2.1.1.1 Tallskog av lav-typ (Pinus sylvestris) 
                a Hällmarks-variant 
 
För varje typ (t.ex. Tallskog av lav-typ) finns en mer ingående beskrivning där utbredning 
beskrivs, en allmän beskrivning av typen, vilka arter som är karaktäristiska för 
vegetationstypen, stabilitet och litteraturreferenser. 
 
Vegetationstyper i Norden kan användas som indikator på ekosystem och därför spelar 
utvärderingen av vilken vegetationstyp som representerar ett område en viktig roll vid 
utvärderingen av områden och vilka förutsättningar som finns. Ett av målen med 
Vegetationstyper i Norden har varit att åstadkomma en standardiserad klassificering som 
alltså kan användas vid landskapsutvärdering i hela Norden.  
 

Swedish Standards Institute 
Naturvärdesinventering (NVI)- Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 
 
Swedish Standards Institute (SIS) har tagit fram ett förslag till en standard för 
naturvärdesinventering. Denna standard har som mål att ”underlätta vid granskning av 
naturvärdesinventering” och ”öka hänsynstagandet till värdefulla naturmiljöer i 
samhällsplaneringen så att biologisk mångfald bevaras och förstärks”. Resultatet av 
inventeringen ska spegla verkliga skillnader i betydelse för biologisk mångfald. Syftet med 
NVI:n är att ”identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 
betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma 
dessa”(Swedish Standards Institute 2013, s 5). 
 
Enligt den här standarden är resultatet avsett att användas inför exploatering, vid 
samhällsplanering och infrastrukturplanering men också vid t.ex. naturvårdsplanering. 
Resultatet av inventeringen kan sedan användas som underlag för planering, tillstånd, 
miljökonsekvensbeskrivning och landskapsanalyser. Begreppet NVI har ännu inte använts i 
officiella samanhang utan införs i och med denna standard. 
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Naturvärdesinventering innebär en identifiering av geografiska områden av betydelse för 
biologisk mångfald och bedömning av denna betydelse. Om landskapet har uppenbart större 
betydelse än de ingående naturvärdesobjekten avgränsas och beskrivs även 
landskapsobjekten. 
 
I standarden beskrivs 21 biotopgrupper, bl.a. bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor, 
skog och träd, fjäll, hård- och mjukbottnar, sjö och vattendrag. 
 
Som stöd till standarden finns en kompletterande rapport (SIS-TR 199001) som konkretiserar 
vad naturvärdesinventeringen innebär i de olika biotoperna. Denna komplettering kan 
användas som stöd vid naturvärdesbedömningen av de olika biotoperna. 
 
Standardens omfattning 
Standarden omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av 
NVI. Här anges kraven för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av 
betydelse för biologisk mångfald. Det som inte omfattas av standarden är 
landskapsekologiska analyser men den kan utgöra ett viktigt underlag för sådana. Enbart 
bedömning av biologisk mångfald ingår. Inventering och kartläggning av arters förekomst, 
utöver vad som behövs för att göra en naturvärdesbedömning, ingår inte. NVI:n kan däremot 
kompletteras med en fördjupad artinventering.  
 
I standarden används många olika begrepp och termer vilka förklaras i ett eget avsnitt. 
 
NVI kan göras på antingen förstudienivå eller på fältnivå. NVI på förstudienivå innebär att 
man utgår ifrån en fjärranalys och tidigare dokumenterad information. Kartor och flygbilder 
ska ligga till grund för inventeringen. Normalt görs ingen fältinventering och en inventering 
på förstudienivå kan alltså utföras året om. NVI på fältnivå innebär att kartmaterial studeras 
och ekologiska förutsättningar och naturvårdsarter av särskild betydelse för biologisk 
mångfald eftersöks i området. Vid besök i fält genomsöks området efter naturvärdesobjekt 
och dessa ska sedan beskrivas i avseende av ekologiska förutsättningar, naturvårdsarter och 
artrikedom. Naturvärdesbedömningen ska även motiveras. 
 
NVI på fältnivå kan utföras med olika detaljeringsgrad; 

- Fält översikt: en yta av 1 ha eller mer. Används lämpligen som underlag för val av 
t.ex. lokaliseringsalternativ i större väg- och järnvägsprojekt. 

- Fält standard: en yta av 0,1 ha eller mer. Används lämpligen som underlag vid t.ex. 
vindkraftsetablering och vägplaner med lägre krav på detaljeringsgrad. 

- Fält detalj: en yta av 25m2 eller mer. Används lämpligen som underlag för 
detaljplaner, skötselplaner etc. där detaljeringsgraden är hög och i områden där det 
finns skäl att anta högt naturvärde eller känslig natur. 

 
Vilken detaljeringsgrad man använder avgörs av syftet med NVI:n 
 
För klassifikation av områdena använder man sig av naturvärdesklasser. Detta är en 
bedömning av områdets naturvärde där tre klasser finns. Man baserar naturvärdesklasserna på 
miljöbalkens 1 kap 1§ punkt 2 och 1§ punkt 3. I miljöbalkens första kapitel 1§ står bl.a. att 
miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, att värdefulla 
naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. 
Naturvärdeobjekt med naturvärdesklasserna 1,2 och 3 är även viktiga att bevara och vårda för 
att uppfylla de av riksdagen antagna miljömålen (Swedish Standards Institute, 2013). 
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Beskrivning av naturvärdesklasserna 
- Naturvärdesklass 1: Högre naturvärde. 

Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald. 
Denna klass delas in i två underklasser:  

- Naturvärdesklass 1a= högsta naturvärde 
- Naturvärdesklass 1b= högt naturvärde  

 
Naturvärdeklass 1a är områden som har en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för 
ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotad art. Förekomsten 
av dessa arter och förutsättningar kan inte bli bättre med svenska förhållanden som referens. 
Naturvärdesklass 1b är områden som ungefär motsvaras av bl.a. Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2 och rikkärrsinventeringens klass 1-3. 
Dessa områden har en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter 
eller enstaka rödlistad art men de uppfyller inte kriterierna för naturvärdesklass 1a. 
 

- Naturvärdesklass 2: Påtagligt naturvärde 
Geografiska områden med särskild betydelse för biologisk mångfald. Dessa områden ska ha 
förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för 
naturvårdsarter, har en hög artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar samt utgörs av 
Natura 2000-naturtyper. 
 
 

- Naturvärdesklass 3: Visst naturvärde 
Geografiska områden med viss betydelse för biologisk mångfald. Dessa områden har vissa 
förekomster av naturvårdsarter, har hög artrikedom, har vissa ekologiska förutsättningar och 
är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå (inventeringsområdet och det 
omgivande landskapet). 
 

- Lågt naturvärde 
Områden som saknar naturvärde och inte bidrar till biologisk mångfald räknas inte in i någon 
naturvärdesklass utan bedöms som område med lågt naturvärde. 
 
Naturvärdesbedömning 
Naturvärdesbedömningen görs utifrån: 

- arter 
- livsmiljö 

 
Förekomsten av arter ger ett bevis på hur bra livsmiljön är och vilken miljö man befinner sig 
i. Bedömningsgrunden arter omfattar förekomsten av naturvårdsarter, rödlistade och hotade 
arter samt artrikedomen. Det är endast de regelbundet förekommande arterna som ska 
tillmätas betydelse (se tabell 1 för skala av bedömningsgrund arter). 
 
Med livsmiljön avses de miljöer som en art behöver för alla sina behov. Bedömningsgrunden 
livsmiljö innefattar det som formar livsmiljön, de ekologiska förutsättningarna, och miljöns 
sällsynthet samt hur hotad den är (se tabell 2, bilaga 3, för skala av bedömningsgrund 
livsmiljö). 
 
Med ekologiska förutsättningar avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö. 
Förutsättningarna värderas utifrån mängd, variation, kvalitet och sällsynthet och de ges bara 
betydelse om de har betydelse för den biologiska mångfalden. 
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De viktiga ekologiska förutsättningar som man tittar på är: 
- Naturlighet: frånvaro av negativ mänsklig påverkan 
- Processer och störningsregimer: proceser som formar livsmiljön, t.ex. översvämning 
- Strukturer: en biotops eller ett elements egenskaper, t.ex. åldersfördelning av träd 
- Element: en biotops byggstenar, t.ex. träd, död ved eller block i en skog 
- Kontinuitet: processer, strukturer eller element som funnits under en längre tid 
- Naturgivna förutsättningar: abiotiska faktorer så som t.ex. jordart eller vatten 
- Förekomst av nyckelarter: arter vars förekomst dominerar förutsättningarna för 

andra arters förekomst.  
- Storlek: områdets storlek har betydelse för förekomsten av biologisk mångfald 
- Konnektivitet: hur ett landskap gynnar eller försvårar arters rörelse mellan 

livsmiljöer, här räknas avstånd och barriärer in. 
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Figur 12. visar både artförekomster och livsmiljöer och man kan utifrån denna figur se vilken naturvärdesklass 
som området hamnar i. 
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Resultat 
 

Rekreation 
 
• Folkhälsoinstitutets checklista för inventering av grönområden 
 
I bilaga 1 visas en detaljerad beskrivning av vilka kvaliteter som de olika områdena uppfyller. 
 
Skolskogarna 
Resultatet av Folkhälsoinstitutets checklista för inventering av grönområden visar att alla fem 
skolskogarna uppfyllde nästan samma kvaliteter i checklistan (se bilaga 1). 
 
Allmänna kvaliteter 
Naturtypen för samtliga områden är skog. Utav de åtta upplevelsekvaliteterna uppfylldes fyra 
stycken; det vilda, det artrika, det rofyllda och det lekfulla. Den skillnad mellan skolskogarna 
som fanns under rubriken upplevelsekvaliteter var att Järvenskolornas skolskog även 
uppfyllde kvaliteten bär och svampmark.  
 
Särskilda kvaliteter 
Under rubriken särskilda kvaliteter skilde sig även här Järvenskolornas skolskog från de 
övriga skolskogarna. Järvenskolorna uppfyllde även kategorin motionsspår, vilket de övriga 
områdena inte gör. 
 
Översiktlig bedömning 
Under rubriken översiktlig bedömning fanns ytterligare en skillnad mellan Järvenskolornas 
skolskog och de övriga skolskogarna. I Järvenskolornas skolskog kan delvis äldre röra sig i 
området. Resultatet av de övriga skolskogarna visar att användbarheten för äldre är begränsad 
eller inte finns (figur 13). 
 
Översiktlig 
bedömning 
 

Järvenskolorna Nyhemsskolan 
 

Sanbäcksskolan 
 

Västra skolan 
 

Skogsborgsskolan 
 

Barn och unga 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Äldre 
 

Delvis Nej Nej Nej Nej 

Funktionsnedsätt
ning 
 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Övriga 
 

X X X X X 

Figur 13. Användbarheten av skolskogarna för olika grupper i samhället.  
 
Sveaparken 
 
Allmänna kvaliteter 
Resultatet av inventeringen av Sveaparken visar att de allmänna kvaliteterna var naturtypen 
mark, med kategorin parkmark. De upplevelsekvaliteter som uppfylldes var det artrika där 
kategorin övrigt ifylldes. I Sveaparken finns ett antal större kullar vilka delvis gör terrängen 
kuperad men inte tillräckligt för att fylla i kategorin kuperad terräng. De övriga 
upplevelsekvaliteterna som uppfylldes var det rofyllda, då parken är ren och välskött och 
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saknar anläggningar, det lekfulla då klätterträd och buskar finns samt kategorin det gröna 
torget/grön mötesplats då en lekpark finns. 
 
Särskilda kvaliteter 
Under rubriken särskilda kvaliteter med underrubriken Tillgänglighet/framkomlighet 
uppfylldes tre av fyra kategorier. Kategorin möjlighet att ta sig till området kunde fyllas i då 
området ligger mycket centralt. Kategorierna gång- och cykelvägar finns, parkering och 
handikapparkering samt fungerande kollektivtrafik kunde även dessa fyllas i. I kategorin 
framkomlighet inom området uppfylldes kategorierna stigar och vägar inom området och 
stigar framkomliga med rullstol. Allemansrätten gäller hela året för hela området. 
 
 
Underrubriken trygghet/säkerhet uppfyller tre av fyra kategorier. Här finns tillfredställande 
belysning, asfalterade vägar som underhålls året runt och en allmän möjlighet till val mellan 
sol eller skugga finns. 
 
Under rubriken anordningar/anpassningar uppfylldes fyra av de tio kvaliteterna. Här finns 
möjlighet till pulkaåkning, lek i lekpark och spontanidrott. Det finns även bänkar och sopkärl 
utplacerade i parken. 
 
Översiktlig bedömning 
Rubriken översiktlig bedömning visar att området är användbart för alla grupper (barn och 
unga, äldre och personer med funktionsnedsättning). 
 
 
Översiktlig bedömning Sveaparken 
Barn och unga Ja 
Äldre Ja 
Funktionsnedsättning Ja 
Övriga Ja 
Figur 14. Området är användbart av alla grupper. 
 
 
 
Lasstorps skog 
Allmänna kvaliteter 
Resultatet av inventeringen av Lasstorps skog visar att de allmänna kvaliteterna var 
naturtypen mark, med kategorin skog. Fem av åtta upplevelsekvaliteter uppfylldes i området.  
 
Särskilda kvaliteter 
Under rubriken särskilda kvaliteter uppfylls tre av fyra kvaliteter. Resultaten visar att det är 
enkelt att ta sig till området och att det finns stigar inom området. 
Tre av fyra kvaliteter uppfylls under rubriken trygghet/säkerhet. Naturen i området utgörs av 
en skog med stigar och kuperad terräng. 
 
Utav de tio kvaliteterna under underrubriken anordningar/anpassningar uppfylldes tre 
stycken. I området finns ett gammalt motionsspår utan elljus som kan utnyttjas av motionärer. 
Eftersom området består av skog finns utmärkta möjligheter till kojbygge. 
 
Översiktlig bedömning 
Rubriken översiktlig bedömning visar att området är användbart för barn och unga, delvis för 
äldre men inte alls för personer med funktionsnedsättning. 
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Översiktlig bedömning Lasstorps skog 
Barn och unga Ja 
Äldre Delvis 
Funktionsnedsättning Nej 
Övriga X 
 
Figur 15. Visar användbarheten av Lasstorps skog för de olika grupperna.  
 
Lasstorps äng- och koloniområde 
 
Allmänna kvaliteter 
Resultatet av inventeringen av Lasstorps äng visar att de allmänna kvaliteterna för området 
placeras både under kvaliteterna mark och vatten då ett vattendrag går genom området. Här 
uppfylldes enbart en av de åtta upplevelsekvaliteterna. 
  
Särskilda kvaliteter 
De särskilda kvaliteterna för Lasstorps äng visar att det är enkelt att ta sig till området och att 
det är möjligt för personer med rullstor att ta sig fram inom området.  
 
Till underrubriken trygghet/säkerhet kan två kategorier fyllas i. Områdets stigar har grus som 
underlag och man har möjlighet att välja mellan sol/skugga. 
 
Utav de tio kvaliteterna under underrubriken anordningar/anpassningar uppfylldes tre 
stycken. Inom området finns sittmöjligheter och papperskorgar samt hundlatriner. 
 
Översiktlig bedömning 
Rubriken översiktlig bedömning visar att området är användbart för alla grupper (barn och 
unga, äldre och personer med funktionsnedsättning). 
 
Översiktlig bedömning Lasstorps äng- och koloniområde 
Barn och unga Ja 
Äldre Ja 
Funktionsnedsättning Ja 
Övriga X 
Figur 16. Området är användbart av alla grupper. 
 
Kohagen 
Området Kohagen har inte bedömts efter folkhälsoinstitutets checklista då området inte kan 
bedömas efter denna inventeringsmetod. 
 

Naturvärde 
 
• Vegetationstyper i Norden 
 
Skolskogarna 
Resultatet av inventeringen av skolskogarna enligt Vegetationstyper i Norden visar att 
skolskogarna skiljer sig åt. De klassificeras enligt 2. Skogsvegetation. Nedan visas hur 
klassificeringen ser ut och vilken vegetationstyp området har. 
 
Järvenskolornas skolskog 
2. Skogsvegetation 
2.1 Barrskog 
2.1.2 Granskog 
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2.1.2.1 Granskog av blåbärsris-typ 
 
Nyhemsskolans skolskog 
2. Skogsvegetation 
2.3 Löv-barrblandskog 
2.3.1 Uppvuxen löv- barrblandskog 
2.3.1.3 Blandskog av ört-typ 
 
Sandbäcksskolans skolskog 
2. Skogsvegetation 
2.3 Löv-barrblandskog 
2.3.1 Uppvuxen löv- barrblandskog 
2.3.1.3 Blandskog av ört-typ 
 
Västra skolans skolskog 
2. Skogsvegetation 
2.1 Barrskog 
2.1.2 Granskog 
2.1.2.1 Granskog av blåbärsris-typ 
 
Skogsborgsskolans skolskog 
2. Skogsvegetation 
2.1 Barrskog 
2.1.1 Tallskog 
2.1.1.1 Tallskog av lav-typ 
 
Lasstorps skogsområde 
Resultatet för Lasstorps skogsområde visar att området består av två vegetationstyper. De 
klassas efter 2. Skogsvegetation. Resultatet blev Granskog av blåbärsris-typ för den norra 
delen av området och Blandlövskog av ört-typ för den södra delen, där marken är fuktigare. 
 
Norra delen 
2. Skogsvegetation 
2.1 Barrskog 
2.1.2 Granskog 
2.1.2.1 Granskog av blåbärsris-typ  
 
Södra delen 
2. Skogsvegetation 
2.3 Löv-barrblandskog 
2.3.1 Uppvuxen löv- barrblandskog 
2.3.1.3 Blandskog av ört-typ 
 
Lasstorps ängs- och koloniområde 
Lasstorps äng- och koloniområdes vegetationstyp klassas enligt 5. Öppen brukningsbetingad 
vegetation men inte längre än till 5.2.2 Äng. 
 
5. Öppen brukningsbetingad vegetation 
5.2 Ängsvegetation 
5.2.2 Äng 
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Kohagen 
Kohagen klassas efter 5. Öppen brukningsbetingad vegetation, men inte längre än till 5.2.2 
Äng. 
 
5. Öppen brukningsbetingad vegetation 
5.2 Ängsvegetation 
5.2.2 Äng 
 
Sveaparken 
Sveaparken har inte klassats efter Vegetationstyper i Norden då området inte kan bedömas 
enligt denna inventeringsmetod. 
 
• Swedish Standards Institute- Naturvärdesinventering (NVI) 
 
Till samtliga områden finns bilaga 2. 
 
Resultaten av Swedish Standards Institutes naturvärdesinventering visar att de inventerade 
områdena hamnar i biotopgrupperna park, trädgård, gårdsmiljö, och anlagda ytor, åkermark 
och ängs- och betesmark (se figur 17). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 17. Visar vilken biotopgrupp områdena hamnar i. 
 
Resultatet av naturvärdes- och landskapsinventeringen visade att inga landskapsobjekt fanns i 
något av områdena förutom Kohagen. Området Kohagen är ett naturvärdesobjekt (det har 
större betydelse för biologisk mångfald än det omgivande landskapet) men det är inget 
landskapsobjekt.  
 
I området Kohagen finns naturvårdsarter så som ormrot (Bistorta vivipara), grönvit nattviol 
(Platanthera chlorantha) och fältgentiana (Gentianella campestris). 
 
• Skyddade arter (grönvit nattviol, fältgentiana) 
• Fridlysta arter (grönvit nattviol, fältgentiana) 
• Rödlistade arter (fältgentiana) 
• Signalarter (ormrot) 
 
Resultaten visar att det endast finns ekologiska förutsättningar i området Kohagen. De 
ekologiska förutsättningarna är processer och störningsregimer. I detta område innebär det 
bete. 
 
Det slutliga resultatet av naturvärdesinventeringen visar att det endast var Kohagen som hade 
ett naturvärde (se figur 18). Kohagen placeras i naturvärdesklass 1a- högsta naturvärde på 

Biotopgrupp Skolskogarna Sveaparken Kohagen Lasstorps äng Lasstorps skog 

Park, trädgård, 
gårdsmiljö, 
anlagda ytor 

Ängs/betesmark 
 
Skog och träd 
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grund av att området är ett naturvärdesobjekt, att naturvårdsarter påträffats och att det finns 
ekologiska förutsättningar som bidrar till den biologiska mångfalden i området. På grund av 
att inget av de övriga områdena hade naturvärdes- eller landskapsobjekt, naturvårdsarter eller 
ekologiska förutsättningar får de benämningen Lågt naturvärde (se figur 12 och 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Figuren visar vilken naturvärdeklass områdena hamnar i. 
 

Diskussion 
 
Behovet av grönområden i en stad skiljer sig åt för olika grupper av människor i samhället. 
Detta innebär att grönområden utnyttjas på olika sätt och har olika värden beroende på hur de 
används och utnyttjas. Eftersom många städer ligger i områden med hög biologisk mångfald, 
t.ex. flodmynningar, är stadsnaturen även en viktig del i arbetet för att stoppa den 
världsomfattande förlusten av biologisk mångfald (Borgström, 2011). En grundläggande del i 
att bibehålla människors hälsa och upprätthålla välbefinnandet är just närheten till naturen. 
Sjuka människor tillfrisknar fortare med en park utanför fönstret än en betongvägg 
(Biodiverse nr. 4, 1999). Det har visat sig att människor som bor nära grönområden lider 
mindre av ryggont, stress och huvudvärk än de människor som har långt till närmaste grönyta. 
Det är också statistiskt säkerställt att förskolebarn utvecklas fysiskt bättre i en varierad miljö 
(Biodiverse nr. 4, 1999). 
 
Rekreation 
Grönområden för fler- Checklistan 
I mitt arbete har jag undersökt olika typer av grönområden och denna checklista var därför 
mycket bra och användbar. Den gjorde det enkelt att bedöma områdena utifrån hur de ser ut 
och vad de används till. Checklistans indelning och uppbyggnad gör den mycket enkel att 
använda när man ska inventera ett grönområde ur rekreationssynpunkt. Kategorierna och dess 
beskrivningar är enkla att förstå och att det även finns möjlighet att ta med egna kommentarer 
och övrig information gör denna inventeringsmetod enkel att utföra och lätt att sammanställa. 
Tolkningen av resultaten blir även den enkel tack vare att metoden är innehållsrik och ger 
mycket information om området. Tack vare att vissa karaktärer återkommer under olika 
rubriker i checklistan (t.ex. beskrivningen av lek i olika former) så blir metoden användbar 
och attraktiv för olika typer av grönområden, allt från motionsspår till stadsparker och 
badplatser. I min undersökning valde jag att endast testa en metod för rekreation, detta för att 

Naturvärdesklass Skolskogarna Sveaparken Lasstorps skog Lasstorps äng Kohagen 

Naturvärdesklass 1a- 
Högsta naturvärde 

Naturvärdesklass 1b- 
Högt naturvärde 

Naturvärdesklass 2- 
Påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 3- 
Visst naturvärde 

Lågt naturvärde 
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denna metod var väldigt innehållsrik och omfattande. Metoden innehåller många olika sidor 
av rekreation och resultaten man får är omfattande och fångar de viktigaste aspekterna av 
rekreation i städer. 
 
Kategorierna i checklistan är relevanta för vilka parkkaraktärer som vanligen brukar finnas i 
en stads grönområde. Genom att använda parkkaraktärerna i grönplanering kan parker 
utvecklas till att passa alla stadens invånare (Nordh, 2006). Checklistan är utformad så att 
olika typer av grönområden kan tas med i undersökningen, inte enbart parker. Ett område 
behöver inte innehålla alla kvaliteter för att få ett högt rekreationsvärde utan det handlar om 
vilka kvaliteter som finns och hur tillgängligt området är för besökare. Att man har tagit med 
områdenas tillgänglighet och framkomlighet är positivt då det ger en uppfattning om vart i 
staden området finns och hur man kan ta sig dit. Forskning har visat att 300 meter är det 
avstånd som människor längst är beredda att gå till ett grönområde för att det ska användas 
ofta (Grönområden för fler, 2009). Längre avstånd till grönområdet kan innebära att man tar 
sin bil till området vilket får en negativ inverkan på miljön. Å andra sidan kan man även tänka 
sig att en stad kan bli tvungen att utvidga sin kommunala trafik för att männsikor ska kunna ta 
sig till området vilket kan vara positivt för miljön. 
 
Det finns inget poängsystem i FHI:s checklista för inventering av grönområden. Alla 
kategorier behöver därför inte uppfyllas och metoden blir tillämpbar på alla typer av områden. 
De kategorier som passar in på området är också de som beskriver området. Ett poängsystem 
kan fungera om man bedömer samma typ av område och vill lista dem efter en viss kvalitet. 
Det är inte alltid ett grönområde kan eller bör poängsättas efter en skala utan man kanske 
enbart vill ha en sammanfattning av vad området innehåller. Ett poängsystem hade 
förmodligen inneburit att vissa områden hade fått mycket låga poäng trots att deras 
rekreationsvärde faktiskt är mycket högt, bara att de inte passar in på alla kategorier i listan 
(se bilaga 1). 
 
Denna inventeringsmetod är bra då olika grupper av människor i samhället uppskattar olika 
saker i ett grönområde och använder områdena på olika sätt. Människor har även olika behov 
av grönområden och parkkaraktärerna står för just detta, att det är viktigt att det finns olika 
kvaliteter i parker så att alla gruppers behov kan tillgodoses. Alla människor ska ges 
möjligheten att på lika villkor komma ut i skog och mark (Lundell, 2005). Detta behöver inte 
innebära att alla områden måste vara anpassade för alla grupper i samhället men det är viktigt 
att det finns ett brett utbud av grönområden så att alla människor har möjligheten att ta sig ut i 
naturen. Efter att ha använt checklistan så kan slutsatsen dras att om parkkaraktärerna används 
i grönplaneringen kan stadens parker utvecklas till att passa alla stadens invånare.  
 
Om man aldrig varit i området förut kan checklistan vara en bra guide till vad man har att 
förvänta sig, man får en bra uppfattning av vilken typ av område det är. Checklistan ger även 
en bra uppfattning om området är anpassat efter en viss grupp i samhället eller om det finns 
begränsningar eller hinder som inte gör det möjligt för t.ex. äldre eller funktionshindrade att 
besöka området, vilket är en positiv del i FHI:s inventeringsmetod. Den ger en bra uppfattning 
om områdets karaktärer och hur man som t.ex. kommun kan behöva göra området mer 
tillgängligt för speciella grupper i samhället. Checklistan kan även ge en bra bild av områdets 
eventuella underhållsarbete. Ett grönområde som uppfyller flera kriterier under rubriken 
Anordningar/Anpassningar kanske behöver mer underhåll än områden som inte uppfyller 
dessa kriterier. 
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När det kommer till den Översiktliga bedömningen av områdena så visade det sig att det till 
stor del är en tolkningsfråga för inventeraren att avgöra hur området är anpassat och för vilken 
eller vilka grupper området passar. Dock så får man i denna inventeringsmetod mycket 
underlag och information om området och detta underlättar mycket i slutbedömningen. En av 
slutsatserna man kan dra efter att ha inventerat efter FHI:s checklista är att rekreationsvärdet 
inte kan eller bör klassificeras efter ett poängsystem utan grönområden kan vara av olika 
karaktär men ändå ha ett högt rekreationsvärde. 
 
Skolskogarna 
I min undersökning tittade jag på fem skolskogar i varierande storlek. De visade sig att inga 
större skillnader påträffades, detta p.g.a. att områdena var mycket lika och ev. p.g.a. att de 
utnyttjas på samma sätt.De bestod alla av naturligt skapade stigar och möjlighet till kojbygge 
och lek (se figur 13). Resultatet visar att det främst är barn som använder sig av dessa 
områden (se figur 15). De är inte anpassade för någon annan grupp i samhället. Detta är heller 
inte tanken då områdena är tänkta att vara just till barn i anslutning till skolorna. Forskning 
från Storbritannien har betonat värdet i stadsskogar och vildare naturområden särskilt för unga 
människor (C. Konijnendijk, Matilda Annerstedt 2012). Den skillnad som jag fann var att vid 
Järvenskolornas skolskog så fanns en del av ett motionsspår samt att andra personer än elever 
rör sig i området (se figur 14). Detta område ligger även mycket centralt vilken är en av 
förklaringarna till varför fler människor rör sig i området. 
 
Sveaparken 
Sveaparken klassificerades som parkmark och det som är utmärkande är att den är anpassad 
för alla grupper som checklistan tar upp. Området är inte kuperat och gångarna är asfalterade 
vilket gör parken tillgänglig för alla grupper i samhället. Ser man till rekreationens värde så är 
det högt tack vare tillgängligheten för alla grupper i samhället samt att parken både innehåller 
en lekpark och grönområden (se figur 16). Urbana parker kan möjligen ha andra hälsoeffekter 
än exempelvis stadsskogar, då olika typer av upplevelser och kvaliteter erbjuds i de olika 
miljöerna (C. Konijnendijk, Matilda Annerstedt 2012). De skolskogar som finns i 
Katrineholm ligger alla ganska centralt vilket kan ge invånarna möjlighet att röra sig i 
områdena vilket kan ge positiva effekter på hälsan. 
 
Lasstorps ängs- och koloniområde 
Lasstorps ängs- och koloniområde uppfyllde inte så många kvaliteter i checklistan (se bilaga 
1) men ska för detta inte ses som ett område med lågt rekreationsvärde. Inom området finns 
grusgångar att promenera på och området är välbesökt av bl.a. människor som rastar sin hund. 
Inom området finns även ett mindre koloniområde vilket ger området ett högt 
rekreationsvärde. Ofta är människor som bor i städer hänvisade till städernas parker för att 
kunna vistas i natur och grönområden (Lundblad, 2011). Detta är en plats för människor att 
kunna komma nära naturen när de bor i staden och kanske inte har möjlighet att ta sig ut i 
skogen, vilket för många är mycket värdefullt. Koloniodling kan vara ett sätt att ta stadens och 
samhällets rum i anspråk, och ett av många möjliga medel för att bygga harmoniska städer 
(Loohufvud, 2009). 
 
Lasstorps skogsområde 
Lasstorps skogsområde ligger precis intill koloniområdet och består till största delen av ett 
motionsspår utan belysning. Detta område används främst av motionärer. Detta är ett 
skogsområde som ligger i utkanten av staden men som är lättillgängligt. Detta innebär att 
området får ett högre rekreationsvärde då människor lätt kan ta sig dit och att det kan 
användas av människor som vill besöka en skog men som har svårt att ta sig utanför stadens 
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gränser. Människans välbefinnande och hälsa påverkas positivt av grönska och natur, särskilt 
om den finns nära bostaden och upplevs som lätt att nå (Fritzson Thor, 2013). I resultaten kan 
man även se att det är lätt att ta sig till området då cykel- och gångvägar finns samt 
fungerande kollektivtrafik (se figur 22). 
 
Kohagen 
Kohagen är ett område som jag enbart tog med för att testa SIS naturvärdesinventering. 
Området var inte lämpligt att inventera ur rekreationssynpunkt då det är en beteshage för kor. 
Rekreationsvärdet kan här ligga i att man kan uppskatta att ha en hage nära staden eller 
promenera förbi, men detta är en högst personlig uppfattning och inget som går att bedöma.  
 
Naturvärde- Vegetationstyper i Norden (VIN) 
Vegetationstyper i Norden är en mycket bra inventeringsmetod när man vill ta reda på ett 
områdes vegetationstyp och utifrån denna dra slutsatser om karaktärer och indikatorer i ett 
område. Dock visade sig denna metod vara svår att tillämpa på skolskogarna då flera av 
områdena var ganska små och vegetationen mycket variationsrik. Vid ett flertal tillfällen 
visade det sig vara svårt att dra en gräns för vilken den dominerande vegetationstypen var och 
därför ska resultaten tolkas med försiktighet. Detta kan man ställa sig kritisk till då man vid en 
inventering vill fastställa information om området och kunna visa på dess karaktärer och 
egenskaper. Mycket av vår skog är idag planterad vilket kan vara en vegetationstyp som är 
mycket svår att klassificera. En kategori som finns är Planterad barrskog, ej identifierbar 
enligt ovanstående, men denna kategori ger ingen bra bild av vegetationstypen då 
fältvegetationen är svår att definiera, arterna kan variera och vegetationen kan även variera 
beroende på vilken skog som är planterad. Som inventeringsmetod fungerar Vegetationstyper 
i Norden bra om inventeraren har stor artkunskap då markskiktet i många fall behöver 
inventeras ingående och vid tillfällen då man behöver göra en ingående ekologisk utvärdering.  
 
För att ordentligt kunna klassa efter VIN och utvärdera denna inventeringsmetod behöver man 
testa alla vegetationstyper. Under undersökningens gång har jag testat två av de sju olika 
vegetationstyperna och det är inte tillräckligt för att göra en noggrann undersökning av hela 
metoden. Dock kan denna metod ändå fungera för t.ex. en kommun då man får ett hum om 
vilken vegetationstyp området består av och därifrån arbeta vidare.  
 
När det kommer till resultaten av min undersökning så fanns vissa skillnader mellan 
skolskogarna. Klassifikationen efter Vegetationstyper i Norden visade att tre olika 
vegetationstyper kunde fås fram (se figur 31). Dock var, som nämnt ovan, denna metod 
mycket svår att använda vilket också kan ha påverkat resultaten. För att kunna använda denna 
inventeringsmetod krävs att man har en stor kännedom om växter och hur de hör ihop med 
olika vegetationstyper för att man ska kunna klassificera en vegetationstyp så korrekt som 
möjligt. Resultaten för Lasstorps skogsområde visade på att området består av två olika 
vegetationstyper (Se figur 32). Den södra delen av området visade sig vara fuktigare än den 
norra vilket kan vara bra att veta ifall man planerar att använda området för t.ex. byggnation.  
 
Lasstorps ängs- och koloniområde och Kohagen klassades inte längre än till Äng. Detta 
berodde på att vegetationen delvis var mycket varierande och svårdefinierad. 
 
Sveaparken klassades inte alls enligt Vegetationstyper i Norden. Detta berodde på att området 
är en park och denna vegetationstyp tas inte upp i VIN.   
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Naturvärde- SIS Naturvärdesinventering (NVI) 
Naturvärdesinventeringen är som nämnt ovan en ny metod som inte ännu blivit allmänt 
accepterad och har alltså heller inte hunnit testas i någon större utsträckning. För att 
grönområden i städerna ska kunna bevaras och tas omhand krävs att myndighetspersoner 
sammarbetar och ser till invånarnas och miljöns behov. Lokala myndigheter måste se mer till 
helheten och börja titta på sambanden mellan miljö, hälsa och ekonomi (Lawrence, 
Biodiverce nr.4, 1999). Målgruppen för denna standard är de som beställer och utför 
naturvärdesinventeringar och de som granskar dessa. 
 
I SIS inventeringsmetod finns, liksom i Vegetationstyper i Norden, ett antal olika 
biotopgrupper. Efter att ha inventerat de utvalda områdena visar mina resultat att jag använt 
mig av tre utav dessa biotoper (figur 33). Biotopgrupperna ängs- och betesmark samt park, 
trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor täcker på ett bra sätt det som är relevant för dessa 
miljöer. Detta gjorde det lätt att bestämma vilken biotopgrupp mina utvalda områden skulle 
innefattas i. Biotopgruppen skog och träd är väldigt generell och här skulle man kunna tänka 
sig att dela in biotopen i undergrupper då definitionen av skog och träd kan innefatta mycket 
olika trädarter och områdena kan skilja sig mycket åt fast de tillslut ändå räknas till en och 
samma biotop. Detta kan jämföras med Vegetationstyper i Nordens beskrivning av samma 
biotopgrupp där man har delat upp gruppen i flertalet undergrupper. Detta kan underlätta 
tolkningen av området och också göra inventeringen mer specifik och definierad.   
 
De naturvärdesklasser som ingår i metoden känns relevanta och beskriver bra vilket värde ett 
område har. Det är lätt att förstå definitionerna och tolka resultaten efter att inventeringen är 
slutförd. En förändring man skulle kunna göra när det kommer till naturvärdesklasserna är att 
göra om Lågt naturvärde till en egen klass, t.ex. klass fyra, och istället ha en övrig del med 
benämningen Inga kända naturvärden. Detta skulle göra definitionerna av områden med 
dåliga eller inga naturvärden klarare då Lågt naturvärde kan tolkas som ett område där det 
faktiskt finns ett (om än mycket litet) naturvärde. 
 
Bedömningsgrunden av ett område görs utifrån arter och livsmiljö. Detta är två mycket bra 
bedömningsgrunder utifrån perspektivet biologisk mångfald. Man får ett bra kvitto på hur 
områdets naturvärde ser ut genom att titta på dessa två delar. Dock så var definitionerna av 
bedömningsgrunden arter mindre bra då kriterierna (naturvårdsarter, artrikedom, rödlistade 
arter och hotade arter) flyter ihop i varandra. T.ex. är hotade arter rödlistade arter. Det finns 
heller ingen artrikedom i rutan för mycket goda artförekomster (se tabell 1 i bilaga 3). Här 
skulle man kunna göra om denna tabell så att all information samlas som en förklarande text 
till varje typ av artförekomst. Detta skulle t.ex. göra det enklare att se vilket värde området 
får. 
 
När det kommer till bedömningsgrunden livsmiljö är de ekologiska förutsättningarna mycket 
väl beskrivna och tabellen som anger värdet av livsmiljön är enkel att läsa av och dra 
slutsatser ifrån (se tabell 2.) Vid inventeringen var det enkelt att gå igenom listan med de 
ekologiska förutsättningar och ta reda på om någon förutsättning fanns i området. Detta kan 
dels bero på att områdena inte var så stora men även att beskrivningarna till vad 
förutsättningarna innebär var mycket tydlig. 
 
Det man kan ställa sig kritisk till i denna metod är att den endast fokuserar på de 
artförekomster som finns inom ett område, inte något om t.ex. spridning eller förflyttning av 
arter. Detta kan påverka arternas fortlevnad och då den framtida utvecklingen av området. 
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Områdenas naturvärde 
Slutresultatet för alla områden utom ett blev lågt naturvärde (se figur 12 och 36). Att 
områdena innehöll låga naturvärden kan delvis förklaras med att t.ex. skolskogarna och 
Sveaparken är främst till för rekreation och lek och känsliga arter får ingen chans att etablera 
sig i områdena. I t.ex. Sveaparken finns inte heller den rätta miljön för att arter ska kunna 
etablera sig. Bland annat klipps gräset på sommaren och man håller koll på vilka träd och 
buskar som finns i området. Inga nya arter kan etableras här utan ”tillstånd”. Det fanns inga 
ekologiska förutsättningar vilket är en orsak till att områdena får ett lågt naturvärde och att 
arter inte vill eller kan etablera sig. Att naturvärdet blev lågt även i Lasstorps ängs- och 
koloniområde samt Lasstorps skog kan även det förklaras med avsaknade av ekologiska 
förutsättningar och att kommunägda området ofta har ett visst underhållsarbete där man 
bestämmer vad som ska få växa och inte växa. 
 
Tack vare att området Kohagen hade ekologiska förutsättningar i form av bete hamnade 
området i den högsta naturvärdeklassen (1a). Många rödlistade arter återfinns idag i 
betesmarker och utebliven hävd är idag ett av de största hoten mot flertalet biotoper och arter i 
jordbrukslandskapet (www.vaxteko.se) ”Lågt betestryck och underlåtenhet att komplettera 
betningen med manuella insatser som att röja bort inträngande busk- och trädvegetation har 
lett till att markerna sakta men säkert vuxit igen. De naturvärden som är knutna till den öppna 
betesmarken försvinner därmed” (www.vaxteko.se) Kohagen betas idag av tre kor men 
antagligen skulle det behövas ytterligare ett par kor för att förhindra att hagen börjar växa 
igen. En av de arter som gynnas av bete är fältgentiana. Under min inventering av området 
påträffades inte denna växt men tidigare fynd har gjorts. 
 
Idag finns inte någon standard för hur en inventering av naturen ska gå till utan hur man 
inventerar skiljer sig åt. På grund av detta kan det vara svårt att bedöma resultatet av 
inventeringen och i slutändan hur man ska värdera naturen. En allmänt accepterad standard 
inom området skulle skapa en trygghet och en enkelhet för både beställare och inventerare 
och skulle kunna utgöra en bra grund för en kvalitetssäkrad inventering. Målgruppen för 
denna standard är de som beställer och utför naturvärdesinventeringar och de som granskar 
dessa.  
 
För att bedöma grönområdens värde i staden kan det vara viktigt att se till både natur- och 
rekreationsvärdet. Detta gör att man får en bredare bild av områdets värde. I min 
undersökning av grönområden har jag bl.a. kommit fram till att ett antal områden inte har fått 
något naturvärde och att området Kohagen inte fått något rekreationsvärde. I exempelvis 
Sveaparken fanns inga ekologiska förutsättningar alls vilket är en orsak till att området inte 
får något naturvärde. Ur rekreationssynpunkt däremot får området ett högt värde då det finns 
en lekpark, en större del för spontanidrott och främst för att området är anpassat efter alla 
grupper i samhället. Detta är ett bra exempel på att när man gör en undersökning av ett 
område så finns det flera aspekter att titta på för att ta reda på vilket värde ett grönområde har. 
 
 

Inventeringsmetoder för undersökning av grönområden
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Slutsats 
Då det idag inte finns någon standard att följa vid inventering och naturvärdesbedömning gör 
detta att det heller inte finns något ”rätt” eller ”fel”. En inventering handlar om att beskriva 
vad som finns i ett område och detta kan göras på olika sätt. Dock vore det positivt om man 
hade en modell att följa och som var allmänt accepterad då trovärdigheten av inventeringarna 
skulle öka. Ett grönområde behöver inte vara anpassat till alla grupper i samhället, det går 
inte, men man borde som kommun se till så att det finns områden av olika slag så att alla 
människor i staden har en möjlighet att röra sig ute och besöka stadens grönområden. 
 
Efter att ha använt FHI:s checklista kan jag dra slutsatsen att man får en bra sammanfattning 
av vilka karaktärer som finns i området, för vilken målgrupp området riktar sig till och vilket 
rekreationsvärdet är. Klassifikationen av området blir tydlig och detta kan i sin tur gynna de 
personer som är intresserade av att besöka området då de innan kan få ett hum om vilket typ 
av område det är och om de kan tillfredsställa sina behov genom att besöka området.  
 
När det kommer till naturvärdet av områdena är min slutsats att SIS nya metod skulle kunna 
fungera mycket väl som en standard, den innefattar många olika biotoper och är omfattande. 
Om NVI:n blir allmänt accepterad kommer även trovärdigheten av inventeringsresultaten att 
öka. Vegetationstyper i Norden är en metod som inte lämpar sig att använda i en stad då den 
dels inte har någon passande biotopgrupp för dessa områden och för att de karaktärer som 
ingår i t.ex. skogsvegetation är ganska specifika. Det krävs att man har en stor artkunskap för 
att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna bestämma vilken biotop området ska hamna i. 
Viktigt att påpeka är att både Vegetationstyper i Norden och SIS:s Naturvärdesinventering 
täcker många olika biotopgrupper och detta är inget som jag har kunnat titta på i min 
undersökning, mina undersökningar innefattar inte hela metoderna, endast ett par 
biotopgrupper. En möjlig fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att testa en av 
naturvärdesmetoderna, t.ex. NVI:n, i sin helhet, och på så sätt få en inblick i hur metoden 
fungerar i alla de olika biotopgrupper som tas upp. 
 
För att återknyta till om områdena i norra delen av staden har något värde blir svaret av denna 
undersökning att naturvärdet är lågt men att rekreationsvärdet är desto högre. Områdena 
används flitigt av bl.a. motionärer och koloniägare och ur denna synpunkt vore det inte 
lämpligt att dessa områden t.ex. skulle bebyggas. 
 
Man bör även ha i åtanke att när karaktärer i en park ska beskrivas så handlar det mycket om 
med vilka ögon man gör inventeringen. En person kan uppleva att ett område har flera 
karaktärer och ett högt värde medan en annan person kan uppleva området som att det saknas 
karaktärer och att grönområdet inte alls tillfredsställer behoven. Ett grönområde är till viss del 
en personlig upplevelse då alla har olika behov och utnyttjandet av områdena sker på olika 
sätt. 
 
Det är rimligt att dra slutsatsen att grönområdenas betydelse i vårt samhälle får en större och 
allt mer betydande roll på grund av att vi människor har arbeten där vi sitter allt mer, befinner 
oss mer inomhus samt har mycket stress i vår vardag. Man kan tänka sig att när en kommun 
ska göra en grönplan för staden så är det förmodligen mycket viktigt att grönområdena 
innehåller något för alla grupper i samhället. Även då jag i min undersökning endast tittat på 
ett fåtal grönområden i Katrineholm kan jag utifrån mina resultat dra slutsatsen att i 
Katrineholm så finns det grönområden för alla grupper. 

Erika Wall
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Järvenskolornas skolskog 

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan stör Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt: området används som motionsspår
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt: området används av skolorna för idrott
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej
Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Nyhemsskolans skolskog 

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Sandbäcksskolans skolskog 

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Västra skolans skolskog 

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej
Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Skogsborgsskolans skolskog 

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej
Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Sveaparken

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar

Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Övrigt: Ett antal större kullar finns men i 
övrigt är inte terrängen kuperad

Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Lasstorps skogsområde

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt: ett gamalt motionsspår finns
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej
Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Lasstorps ängs- och koloniområde

Områdets storlek

Allmänna kvaliteter
Naturtyp
Mark Skog Äng/hagmark Parkmark Åker/vall
Vatten Sjö Strand Vattendrag Våtmark Övrigt: ett litet vattendrag går genom området

Upplevelsekvaliteter
Det vilda Upplevs opåverkad Inget buller och folkliv Inga anlagda gång- och cykelvägar Naturliga stigar
Det artrika Varierad natur Kuperad terräng Bär/svampmark Fiskevatten
Det rymliga Man ser inte vägar och byggnader Möjlighet till total avskildhet utan störningar Möjlighet till längre promenader Utsikt/vidd
Det rofyllda Upplevs fridfullt Tystnad (<50 dB(A)) Rent och välskött Inga anläggningar t.ex. cafeér
Det lekfulla Stockar och stenar för lek Kuperad terräng Klätterträd, buskar, annan växtlighet för lek Möjlighet till vattenlek
Det gröna torget/Grön mötesplats Idrottsplaner Scen Plats för åskådare Lekplats Minizoo, 4H-gård
Det festliga Servering Scen Öppen och central plats Torghandel
Det kulturella Fornminnen Planteringar Konst Fontän/vattnespel Vårdträd

Särskilda kvaliteter
Tillgänglihet/Framkomlighet
Möjlighet att ta sig till området Gång- och cykelvägar Parkering Handikapparkering Fungerande kollektivtrafik Skyltar till området
Framkomlighet inom området Stigar/vägar inom området Stigar framkomliga med rullstol Ledstöd för synskadade Ramper Övrigt
Allemansrätt Hela året Hela området Begränsad Reglerad hushållning
Information inom området Anpassad för synskadade Information om aktiviteter Information om faciliteter Information om lutning på stigar mm. Information på andra språk

Trygghet/Säkerhet
Sikt/Överblickbarhet Tillfredställande belysning Anpassad belysning Ingen vegetation som skymmer sikten
Stigar/Vägar Åtskilda gång-/cykelvägar Vägarna är väl underhållna året runt Asfalt som underlag Grus som underlag Naturlikt underlag
Terrängen Kuperad terräng Ingen svår lutning (>1:20) på stigar
Klimatanpassning Sittplatser med val mellan sol/skugga Möjlighet till lek i skugga Allmän möjlighet till val mellan sol/skugga

Anordningar/anpassningar
Motionsspår/Skidspår Med elljus Olika längd Tydlig information vid start Tydlig information i spåret Övrigt
Anordningar för lek Möjlighet till skidlek, pulkaåkning Lekpark med sandlåda, gungor etc. Anpassat för barn med funktionsnedsättning Möjlighet till pedagogisk verksamhet Kreativa aktiviteter, t.ex. kojbygge
Idrott Fotbollsplan Skidåkning Skridskobana Jämn yta för spontanidrott Övrigt
Naturanknutna aktiviteter Ridstigar Stig för terrängcykling Fiskemöjlighet Vandring Övrigt
Badplats/badbassäng Brygga Avskärmad brygga för små barn Badstrand Anpassad för rullstor, rullator, barnvagn Omklädningsrum
Rastplatser Grillmöjlighet Vindskydd Utrustning (t.ex ved) Sittmöjligheter
Bänkar Utplacerade med jämna intervall Placering med utsikt Anpassade för funktionsnedsättning Flyttbara bänkar
Mötesplats Servering Flyttbara bord och bänkar Utescen Sittplatser i anslutning till mötesplatsen Grillplatser
Toalett Anpassade för funktionsnedsättning Utrustade med skötbord Utplacerade på lämpliga platser WC Torrdass
Sopkärl/Hundlatrin Utplacerade på lämliga platser Fungerande tömning Möjlighet till källsortering

Översiktlig bedömning
Användbarhet
Barn och unga Ja Delvis Nej
Äldre Ja Delvis Nej
Funktionsnedsättning Ja Delvis Nej
Övriga Ja Delvis Nej

Bilaga 1



Naturvärdesbedömning Kohagen

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor
Åkermark
Ängs- och betesmark X
Skog och träd
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna X
Icke funna

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X

Naturvårdsarter
Skyddade arter X
Fridlysta arter X
Rödlistade arter X
Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter X
Inga funna

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer X
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna

Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde X
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde

Naturvärdesbedömning Järvenskolornas skolskogNyhemskolans skolskog Skogsborgsskolans skolskog Sandbäcksskolans skolskog Västra skolans skolskog

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor
Åkermark
Ängs- och betesmark
Skog och träd X X X X X
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna
Icke funna X X X X X

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X X X X X
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Naturvårdsarter
Skyddade arter
Fridlysta arter
Rödlistade arter
Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter
Inga funna X X X X X

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna X X X X X

Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde X X X X X

Naturvärdesbedömning Sveaparken

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor X
Åkermark
Ängs- och betesmark
Skog och träd
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna
Icke funna X

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Fridlysta arter
Rödlistade arter
Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter
Inga funna X

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna X

Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde X
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Naturvärdesbedömning Lasstorps ängs och koloniområde

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor X
Åkermark
Ängs- och betesmark
Skog och träd
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna
Icke funna X

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Fridlysta arter
Rödlistade arter
Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter
Inga funna X

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna X

Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde X

Naturvärdesbedömning Lasstorps skogsområde

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor
Åkermark
Ängs- och betesmark
Skog och träd X
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna
Icke funna X

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X

Naturvårdsarter
Skyddade arter
Fridlysta arter
Rödlistade arter
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Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter
Inga funna X

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna X

Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde X
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Naturvärdesbedömning Kohagen Järvenskolornas 
skolskog

Nyhemskolans 
skolskog

Skogsborgsskolans 
skolskog

Sandbäcksskolans 
skolskog

Västra skolans 
skolskog Sveaparken Lasstorps ängs och 

koloniområde
Lasstorps 
skogsområde

Biotopgrupp
Bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor
Park, trädgård, gårdsmiljö och anlagda ytor X X
Åkermark
Ängs- och betesmark X
Skog och träd X X X X X X
Myr
Fjäll
Berg och sten
Sandmiljö
Täkt och upplag
Grund mjukbotten
Grund hårdbotten
Djup mjukbotten
Djup hårdbotten
Biogent rev
Antropogen botten
Havsstrand
Sjö
Småvatten och dammar
Vattendrag
Limnisk strand

Naturvärdesobjekt
Funna X
Icke funna X X X X X X X X

Landskapsobjekt
Funna
Icke funna X X X X X X X X X

Naturvårdsarter
Skyddade arter X
Fridlysta arter X
Rödlistade arter X
Typiska arter
Ansvarsarter
Signalarter X
Inga funna X X X X X X X X

Ekologiska förutsättningar
Naturlighet
Processer och störningsregimer X
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Storlek
Konnektivitet
Inga funna X X X X X X X X
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Naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1a- Hösta naturvärde X
Naturvärdesklass 1b- Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2- Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3- Visst naturvärde
Lågt naturvärde X X X X X X X X
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Tabell 1. Skala för bedömningsgrund arter. Vid bedömning av ett område räcker det med att ett av kriterierna är 
uppfyllda för att för att man ska nå upp i ett visst värde. 
Värden för 
artförekomster Naturvårdsarter Artrikedom Rödlistade arter Hotade arter 
 
Dåliga 
artförekomster 

Inga naturvårdsarter är 
noterade. 

Låg artrikedom. Området 
har inte påtagligt högre 
artrikedom än det 
omgivande landskapet. 

  

Vissa 
artförekomster 

 
Enstaka naturvårdsarter 
är noterade. 

 
Hög artrikedom. Området 
har högre artrikedom än 
det omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop. 

  

Goda 
artförekomster 

 
Flera naturvårdsarter är 
noterade. Alternativt 
enstaka naturvårdsarter 
är noterade och då i stor 
numerär och/eller väl 
spridda. Arterna ska 
vara regelbundet 
förekommande. 

 
Mycket hög artrikedom. 
Området har mycket 
högre artrikedom än 
andra områden av samma 
biotop i Sverige. 

 
Enstaka rödlistade arter 
är noterade. 

 

Mycket goda 
artförekomster 

 
Ett stort antal 
naturvårdsarter är 
noterade. Flera av 
arterna är i stor numerär 
och/eller väl spridda. 
Arterna ska vara 
regelbundet 
förekommande. 

 
 

 
Flera rödlistade arter är 
noterade. Alternativt 
enstaka av rödlistade 
arter är noterade och då i 
stor numerär och/eller väl 
spridda. Arterna ska vara 
regelbundet 
förekommande. 

 
Enstaka hotade arter 
är noterade. 
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Tabell 2. Skala för bedömningsgrund livsmiljö. Vid bedömning av ett område räcker det med att ett av kriterierna 
ekologiska förutsättningar eller sällsynthet och hot är uppfyllda för att för att man ska nå upp i ett visst värde. 
Värden på livsmiljö 

Ekologiska förutsättningar Sällsynthet och hot  
Dåliga 
förutsättningar 
som livsmiljö 

Dåliga ekologiska förutsättningar innebär att 
ekologiska förutsättningar av betydelse för 
biologisk mångfald saknas. 

 

Vissa 
förutsättningar 
som livsmiljö 

Vissa ekologiska förutsättningar för biologisk 
mångfald finns närvarande. Många av de 
ekologiska förutsättningarna som kan 
förväntas i biotopen saknas eller förekommer 
inte i tillräcklig kvalitet eller mängd. 

Biotopen är av lokal betydelse för variation. 
 

Goda 
förutsättningar 
som livsmiljö 

Goda ekologiska förutsättningar för biologisk 
mångfald. Det är uppenbart att det finns 
ekologiska förutsättningar av betydelse för 
biologisk mångfald. Enstaka ekologiska 
förutsättningar som kan förväntas i biotopen 
saknas dock eller hade kunnat förekomma i 
större mängd eller vara av högre kvalitet. 

Biotopen utgörs av en Natura 2000- naturtyp 
eller motsvarande. 

Mycket goda 
förutsättningar 
som livsmiljö 

Mycket goda ekologiska förutsättningar för 
biologisk mångfald. De ekologiska 
förutsättningarna som är relevanta för biotopen 
finns i stor mängd och god kvalitet. 
Förutsättningarna kan inte bli avsevärt bättre. 

Biotopen är nationellt sällsynt och/eller utgörs 
av en hotad biotop. 

 

Bilaga 3


	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning                                                                                                                          3
	Material och metoder                                                                                                                  7
	Bilagor
	 Vad får de utvalda grönområdena för natur- och rekreationsvärde?
	Material och metoder
	Metoder

	Definitioner
	Fakta om Katrineholm
	Område 1: Järvenskolornas skolskog
	Område 2: Skogsborgsskolans skolskog

	Figur 4. Skogsborgsskolans skolskog är inringad med rött.
	Område 3: Nyhemsskolans skolskog
	Område 4: Sandbäcksskolans skolskog
	Område 5: Västra skolans skolskog
	Område 6: Sveaparken
	Område 7: Lasstorps ängs- och koloniområde
	Område 8: Lasstorps skogsområde
	Område 9: Kohagen
	Statens folkhälsoinstitut
	Vegetationstyper i Norden
	Swedish Standards Institute
	Resultat
	Rekreation


	Bedömningsgrund livsmiljö
	Skolskogarna
	Allmänna kvaliteter
	Särskilda kvaliteter
	Översiktlig bedömning

	Översiktlig bedömning
	Skogsborgsskolan
	Västra skolan
	Sanbäcksskolan
	Nyhemsskolan
	Sveaparken
	Allmänna kvaliteter
	Särskilda kvaliteter
	Översiktlig bedömning
	Allmänna kvaliteter
	Särskilda kvaliteter
	Översiktlig bedömning
	Allmänna kvaliteter
	Översiktlig bedömning

	Sveaparken
	Lasstorps skog
	Lasstorps äng- och koloniområde
	Norra delen
	Södra delen
	Diskussion

	Biotopgrupp
	Sveaparken
	Kohagen
	Lasstorps skog
	Skolskogarna
	Skolskogarna
	Sveaparken
	Lasstorps ängs- och koloniområde
	Lasstorps skogsområde
	Kohagen
	Slutsats
	Referenser
	Kartmaterial
	Figurer
	Muntlig källa


	Bilaga 1. Rekreation.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Bilaga 3.pdf
	Bilaga 3
	Hotade arter
	Rödlistade arter
	Artrikedom
	Naturvårdsarter
	Dåliga artförekomster
	Vissa artförekomster
	Goda artförekomster
	Ekologiska förutsättningar
	Sällsynthet och hot

	Dåliga förutsättningar som livsmiljö
	Vissa förutsättningar som livsmiljö
	Goda förutsättningar som livsmiljö




