
Inventering och Klassificering
En omfattande inventering av Gislaved tätorts grönytor har 
gjorts under juni-augusti 2007. Tillsammans med inventeringen 
har befintliga dokumentationer, underlag och kunskaper bidra-
git till slutresultatet. De olika klasserna har uppdelats mestadels 
efter markanvändning och grad av offentlighet utifrån de olika 
värdenas aspekter, men även ur rekreationssynpunkt. Då till-
gängligheten är av varierande grad mellan offentlig park och 
en park som tillhör exempelvis ett vårdhem är det viktigt att ta 
det i betänkande vid analys av tillgängligheten och tillgång på 
grönytor för olika områden.

Riktvärden  
Riktvärde bedömer vad som är acceptabel tillgänglighet för 
invånarna i Gislaved och som bör eftersträvas. Undersökningar 
och forskning om hur långt människor av beredda att ta sig för 
olika rekreationsområden och hur dessa påverkar deras välmå-
ende och hälsa ligger till grund för anslaget riktvärde. Även 
Gislaveds förutsättningar och en uppskattning om vad som 
är realistiskt med tanke på de tillgångar och grönområde som 
finns är medräknat. Ett rekommenderat värde, och väl använd 
norm, är att det bör finnas en park, eller grönyta med motsva-
rande funktion, som kan nås inom 5 minuter från bostaden för 
vardagligt nyttjande. Detta innebär att det bör finnas en inom 
300 meter från bostaden utan större barriärer i vägen, lite när-
mare om man tar med att äldre och barn oftast inte kan gå lika 
fort.

Barriärer och avstånd
Hur barriärer upplevs och vad som upplevs som en barriär 
varierar beroende på vilken användargrupp man vänder sig 
till. En högt trafikerad gata bruka upplevas som ett hinder för 
vuxna medan en det vanligtvis räcker med en måttligt trafike-
rad gata för att äldre och barn skall uppleva samma känsla. 

Barriärer kan indelas i två grupper: fysiska och psykologiska. 
Vatten, större vägar och järnvägar kräver oftast olika anord-

ningar för att överkommas och brukar räknas till den första ka-
tegorin. Till psykologiska barriärer räknas områden eller platser 
som upplevs otrygga eller otrevliga att passera igenom.   

Analysstruktur
I denna Grönplan har analysen skett på tre olika nivåer/sätt. 
Översiktsanalyserna inleder med övergripande analyser för 
bland annat bebyggelse, naturområden, ekologiska värden, re-
kreation och kulturhistoriska värden. Här kan man bilda sig en 
uppfattning om hur hela Gislaveds tätort ser ut.

Efter detta går man mer in i detalj när varje område presenteras 
och analyseras. Detta avsnitt kommer troligen fungera mer som 
en uppslagsdel och är i regel inget man läser rakt av.

Avslutningsvis har bristanalyser inom lek, närgrönska och när-
ströv framtagits. Dessa skall försöka visa var tillgången finns 
och vilka områden man behöver arbeta med och utveckla.

  

Omfattande inventering 
samt befintliga underlag, 
dokumentationer och 
kunskaper

Uppdelning baserad på 
olika kategorier utifrån 
markanvändning, offent-
lighet mm.

Riktvärden för vad som 
bedöms som accepta-
bel tillgänglighet för olika 
kategorier

Fysiska- och psykologiska 
barriärer

Analysen har skett på tre 
olika nivåer/sätt 

Översiktsanalys

Mer detaljerad analys

Bristanalys
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