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Guidens fyra indikatorer Exempel på analys av Grön oas per boende

Fyra indikatorer*Friyteguiden bygger på 
stadens riktlinjer 
Indikatorerna som används i friyteguiden tar sin 
utgångspunkt i Stockholms parkriktlinjer. Parkriktlin-
jerna ingår i Grönare Stockholm och togs fram som 
stöd för att säkra rekreativa kvaliteter i grönstruk-
turen. De beskriver dels ett minsta avstånd till olika 
park- och naturkvaliteter, och dels att det behöver fin-
nas tillräcklig mycket parkmark — god parkstandard. 

I friyteguiden konkretiseras parkriktlinjerna med 
tydligare rumsliga definitioner för park- och naturkva-
liteterna och kvantitativa analysmått för parkstandard.

Fyra indikatorer analyseras
Parkriktlinjernas kvaliteter som ska finnas inom 200 
respektive 500 meter motsvarar i friyteguiden två in-
dikatorer: närhet till park och närhet till stadsdelspark. 

Parkriktlinjernas parkstandard motsvaras av de två 
indikatorerna andel sociotopyta och grön oas per 
boende. Den första har ett rekommenderat gränsvärde 
på minst 15 procent, medan den senare fungerar som 
en indikator på besökstryck på de offentliga friytorna. 
Mindre än 10 kvadratmeter grön oas (se definition 
på sidan 15) indikerar ett högt besökstryck vilket 
ställer högre krav på skötsel och materialval.  
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Närhetsmått
Inom 200 meter:
Grön oas, lek (naturlek eller 
lekplats), område med god 
ljuskvalitet, sitta i solen, 
promenader.

Inom 500 meter:
Blomprakt, bollspel/bollek, 
parklek, picknick, pulkaåkning.

Inom 1000 meter, eller enkelt 
nåbart med kollektivtrafik:
Bad (utomhusbad), djurhållning, 
odling, löpträning, skogskänsla, 
utsikt, vattenkontakt, vild natur, 
skridskoåkning.

Andra kvaliteter som värderas 
högt av stockholmarna:
Båtliv, evenemang, folkliv, 
ridning, torghandel, 
uteservering, fiske, 
skridskoåkning.

God parkstandard
Mängden parkmark måste 
vara stor nog för att tillgodose 
invånarnas rekreationsbehov 
och klara det höga 
besökstrycket.

Friyteguidens 
närhetsmått

Friyteguidens 
ytmått

Stockholms parkriktlinjer
* Indikatorerna  beskrivs närmare på sidan 5 och framåt.
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Stockholms stad utgör navet i en expansiv storstads-
region med en uttalad ambition att bygga ett stort an-
tal nya bostäder i en tät och grön stad. För att uppnå 
stadens parkriktlinjer finns ett behov av en enhetlig 
metod för att analysera tillgång till parker och grön-
områden, i befintliga stadsdelar och i planer. 

Friyteguiden beskriver en lättillgänglig metod för 
att analysera tillgång till parker och grönytor. Ana-
lyserna genomförs i GIS med grund i stadens socio-
topkarta. Med hjälp av fyra indikatorer fångas till-
gången till grönytor i en stadsdel. Guiden innehåller 
också en översikt över mått och riktlinjer för grön-
tillgång i Sverige och internationellt samt analyser 
av referensstadsdelar i Stockholms stad. Guiden 
utvecklas i nära samarbete med Stockholms stad, 
bland annat med förvaltningsövergripande work-
shops. 

Friyteguiden kan användas i flera delar av tidiga 
planskeden: för att beskriva nuläget och identifiera 
brister, för att utvärdera och utveckla skisser, för att   
samrådsskedet beskriva konsekvenserna av före-
slagen planering och för att utvärdera ett genomfört 
projekt. 
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Syfte
Syftet med detta steg är att beskriva det potentiella 
besökstrycket på de gröna sociotoperna, grön oas. 

Kriterier för grön oas
• Sociotop som domineras av grönska
• Minst 300 m2

Analysera nuläget
1. Identifiera gröna oaser med hjälp av sociotop-

värdet Grön oas i sociotopkartan. Observera 
att det kan finnas gröna sociotoper som saknar 
värdet Grön oas i sociotopkartan. Den kan 
därför behöva kompletteras med gällande 
parkplan, stadskartan, ortofoto och vid behov 
platsbesök. 

2. Beräkna antalet boende i analysområdet. An-
vänd statistik på adressnivå.

3. Dividera antalet boende med antalet kvadrat-
meter grön oas inom analysområdet. 

4. Upprepa detta för planeringsområdet

Analysera framtidsbilden
1. Identifiera gröna sociotoper i planförslaget och 

i andra planer inom analysområdet med samma 
tidsspann, utifrån kriterierna ovan. 

2. Beräkna antalet boende i framtiden med hjälp 
av riktvärdet: 2,2 boende per 100 kvm bo-
stads-BTA.  

3. Dividera antalet boende med antalet kvadrat-
meter grön oas inom analysområdet

4. Upprepa detta för planeringsområdet

Redovisning
Ange kvadratmeter grön oas per boende i plane-
rings- respektive analysområde, för nuläge och 
framtidsbild. 

Tips
Om projektet använder andra nyckeltal än 2,2 
boende per 100 kvm bostads-BTA bör ändå angivet 
nyckeltal användas för denna analys. På så vis blir 
det enklare att jämföra olika projekt. 

Rekommendation
Om mängden grön oas understiger 10 kvadratmeter 
per boende i planeringsområdet eller analysområ-
det, finns det ett potentiellt högt besökstryck på de 
gröna oaserna. Det ger en fingervisning om att ge-
staltning och material bör klara slitage, och att drift 
och underhåll behöver intensifieras och anpassas 
för att hålla god kvalitet på ytorna.

Steg 4: Beräkna grön oas per boende
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Gröna oaser kartlagda i Friyteanalys av Alvik
(Observera att definitionen av grön oas kan skilja sig från 
den här guiden)
Källa: Spacescape
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GRÖNT RUM

• Sociotopyta större än 0,2 hektar

• Lekmöjlighet (behöver ej vara ordningsställt 
för lek, kan ej vara kyrkogård eller esplanad)

• Huvudsakligen vegetationstäckt mark

• Merparten av ytan har vägbuller på mindre 
än 50 dB

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vår-
dagjämning (ej skuggad av byggnader)

SOCIOTOPTYPER

GRÖN MÖTESPLATS

• Sociotopyta större än 1 hektar

• Minst 50 m bred

• Klippt gräsmatta som kan ha inslag av träd

• Plan yta större än 0,5 hektar som fungerar 
för bollspel/bollek

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vår-
dagjämning (ej skuggad av byggnader)

STOR LEKPLATS

• Sociotopyta större än 1000 kvm

• Utformad för lek med lekredskap och lekytor

• En variation av lekupplevelser, till exempel 
temalek.

• Möjlighet till lek för olika åldrar

• Inslag av träd

• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vår-
dagjämning (ej skuggad av byggnader)

Riktlinjerna för sociotoptillgång avser säkra det 
som i Grönare Stockholm och Den gröna promenad-
staden omnämns som park- och naturtillgång. Ka-
tegorier definieras utifrån sociotopkartan och utgör 
alltid en sociotopyta. Kategorierna kan också sam-
manfalla med varandra, en grön mötesplats utgör 
exempelvis alltid ett grönt rum medan en stor lek-
plats i vissa fall kan göra det. 
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LEKPLATS

GRÖN
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ÖVRIGT

ÖVRIG PARK OCH NATUR

13 kvm per boende  
i programområdet

27 kvm per boende  
i analysområden
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