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GSA partnerskapet: bakgrund 

• Behov att fokusera på kvalitet och enhetlig standard. 

• Behov att arbeta med parker och grönområden som gagnar 

allmänheten. 

• Behov att utveckla ett gemensamt språk som kan underlätta utbyte av 

kompetens och erfarenheter av planering, anläggning och förvaltning av 

parker och grönområden. 

• Behov av ett projekt som kan stimulera till ökat nordiskt samarbete och 

erfarenhetsutbyte.  

 



GSA partnerskapets Vision 

“ Partnerskapets vision är att utveckla en 

gemensam förståelse för behovet och nyttan av 

ett Nordiskt parkcertifieringssystem som kan 

säkra att parkföreträdare kan leverera 

högkvalitativa parkanläggningar” 

 



Vilka partners?  

Partners (26) 

• Universitet  

• Föreningar inom park- och fritidssektorn 

• Kommunala förvaltningar 

 

 

Andra tänkbara partners  

• Fler kommuner och intresseorganisationer 

• Privata företag och organisationer 

 

 



Partners 

 
 

 DANMARK 
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), Friluftsrådet, Skov & Landskab, 
Slots- og Ejendomsstyrelsen  
Köpenhamns kommun, Odense kommun, Randers kommun, Slagelse kommun,  

 Vordingborgs kommun, Aalborgs kommun, Aarhus kommun (7) 
  
 SVERIGE 
 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, SLU/ALNARP, MOVIUM 
 Malmö kommun, Uppsala kommun, Göteborgs kommun, Lunds kommun 
 Luleå kommun (5) 
  
 NORGE 
 Bad, Park & Idrett 
 Oslo kommun, Sandness kommun, Bergen kommun, Stavanger kommun (4) 
  
 ÖVRIGA 
 SGS Consultancy (UK), IFPRA (internationational) 

 

 



GSA projektet i korthet 

 
I en allt mer urbaniserad värld är parker och grönområden betydelsefulla 

för livskvalitet, rekreation och sociala aktiviteter, hälsa och 

välbefinnande, turism och miljö 

 

GSA projektet kommer genom ett nordiskt partnerskap att utveckla och 

testa gemensamt identifierade kriterier för värdering av parker och 

grönområden.   

 

GSA projektet kommer att marknadsföra nyttan och värdet av parker och 

grönområden genom ett Nordiskt certifieringssystem.  

 

 



GSA Projekt: Faser 

 

Fas 1 (‘Projektbeskrivning’) 2009 - 2010 

 Projektbeskrivning, ansökan och finansiering  

 

Fas 2 (‘Projektutveckling/genomförande’) 2011- 2012 

 Utveckling av kvalitetskriterier och certifieringssystem 

 

Fas 3 (‘Implementering’) 2013 

 Certifiering av parker  

 



7 arbetsgrupper  

 

WP 1 Projekt samordning 

WP 2 Information och marknadsföring 

WP 3 Framtagande av kvalitetskriterier  

WP 4 Utbildning av certifieringspersoner 

WP 5 Organisation och finansiering  

WP 6 Test och utveckling av certifieringsmall  

WP 7 Plan för implementering   

 

 



Budget 

 
Total finansiering på Nordisk nivå 

 Cirka 2,250,000 DKK 

  
 Fördelning av finansiering från respektive land 
 
 Danmark  Norge  Sverige   UK 
 1,200,000 500,000  500,000  50,000  

 

  

  

 Egen insats 

 Merparten av kommunerna bidrar till finansiering i form av egen 
arbetstid.   

  

 



Inspirationskällor 

 
• Green Flag Award, England. 

• Three star Michelin guide, International.  

• CABE Space’s ‘spaceshaper’, England. 

• Yardstick, International. 

 

 





Michelin Guide 

 

3 star-rating system  
+ 

Gourmand rating  
(value for money) 

1. The quality of the products   

2. The mastery of flavor and cooking   

3. The "personality" of the cuisine   

4. The value for the money   

5. The consistency between visits  

 

One star 

Two star 

Three star 





Yardstick 
International 



  
KVALITETSKRITERIER 

  
Nordic Green Space Award 

TEMA HUVUDKRITERIER EXEMPEL PÅ UNDERKRITERIER 

A. Struktur och generella  

aspekter 

Storlek, karaktär och belägenhet Har parken lämplig storlek, karaktär och struktur med avseende på 

parkens funktion? 

Tillgänglighetsförhållanden Hur bedöms tillgängligheten till parken? 

B. Funktionalitet och upplevelser Rekreation och sociala aspekter Hur bedöms parkens möjligheter när det gäller användning under 

året, vid olika årstider? 

Kultur och historia Prioriteras kulturella och/eller historiska aspekter i (förvaltnings)planer 

eller andra dokument? 

Natur och biodiversitet Prioriteras natur- och biodiversitetsaspekter i (förvaltnings)planer 

och/eller andra planer och dokument? 

Landskap mm Har det använts vackra, solida och hållbara material i parkens 

beläggningar, utrustning/faciliteter etc.? 

Miljö och klimat Hur bedöms parken bidra till lokal klimatanpassning? 

C. Förvaltning  

och organisation 

Styrning/engagemang Har parken en särskild strategisk förvaltningsplan/-dokument som 

fastlägger strategiska visioner, mål och prioriteringar för området? 

Drift Hur framstår underhållsnivån i förhållande till parkens önskade funk-

tioner, faciliteter och karaktär? 

Kommunikation och information Hur bedöms informationsspridningen om parken i själva parken? 

Den park eller det grönområde som har anmälts till bedömning ska bedömas av en domarkommitté. Denna gör 

sin bedömning med hjälp av kriterieuppsättningen, mot bakgrund av parkbesök kombinerat med en genomgång 

av dokumentationen av områdets förvaltning (deskstudie). De enskilda kriterierna bedöms på en skala från 1–5 

och läggs samman till ett samlat kvantitativt betyg. I bedömningen ingår även ett underbyggt kvalitativt uttalande, 

som framhäver områdets särskilda kvaliteter. 



A. STRUKTUR OCH GENERELLA ASPEKTER 
  
Storlek, läge, tillgänglighet samt omgivningarnas inverkan på 
parken/grönområdet ska värderas/bedömas. Det är viktigt att parken 
fyller den huvudfunktion området är avsett att ha och att tillgänglighet, 
storlek, funktioner och attraktioner är anpassade till de brukargrupper 
den ska betjäna. 



B. FUNKTIONALITET OCH UPPLEVELSER 
  
Temat är indelat i fem delar. Den förvaltare som vill ha sin park/grönområde bedömd, väljer 

vilken del som ska ha första respektive andra prioritet. I poängberäkningen viktas dessa med 

40 respektive 30 procent, medan de tre andra huvudkriterierna viktas med vardera 10 

procent. Systemet säkrar därmed att Nordic Green Space Award kan tilldelas parker och 

grönområden med väldigt olika karaktär och innehåll. 

  

 Rekreation och sociala aspekter bedöms i ett helårsperspektiv, utbudet av rekreativa 

faciliteter, deras kvalitet och om de erbjuder olika upplevelser. 

 Kultur och historia handlar om hur parken anknyter till sin egen och platsens historia, om 

det finns konst i parken och om parken används till kulturella aktiviteter. 

 Natur och biodiversitet ska bedöma bland annat speciella biotoper, åtgärder som främjar 

biodiversitet och förekomsten av gamla, naturliga träslag. 

 Landskap och estetik lägger vikt vid om marken utgör en landskapsmässig helhet, hur 

den har anpassats till det omgivande landskapet/stadsmiljön och om man har använt 

vackra, solida och hållbara material. 

 Miljö och klimat värderar om parkens skötsel är miljövänlig, om den bidrar till lokal 

klimatanpassning och om den omfattas av överordnade miljöplaner. 



C. STRATEGI OCH BRUKARENGAGEMANG 
  
Här värderas förvaltningens planer och om brukarna är med om att påverka 
parkens planer och förvaltning. 
  
• Drift och underhåll. Underhållet och renhållningen i parken/grönområdet 

bedöms, och huruvida det stämmer överens med områdets funktion och 
karaktär, samt om underhållet sköts av kvalificerad personal.  

 
• Kommunikation och information. Presentationen av parken/grönområdet 

värderas, såväl vad gäller hemsidor, informationstavlor som skyltar, men även 
om den vänder sig till turister som inte talar det lokala språket. Dessutom ska 
de som står för den dagliga driften vara förtrogna med parken/grönområdet. 



UPPLYSNINGAR SOM SKA FRAMGÅ AV ANSÖKAN 
 
Information om ansökare, inkl. kontaktuppgifter 
 
Basfakta om parken/grönområdet: Namn, storlek, belägenhet, typ, ägare etc. 
 
Upplysningar om områdets hemsida eller förvaltningens hemsida. 
 
Kort beskrivning (maximalt 500 ord) av parken/grönområdet, karaktäristik och 
särdrag. 
 
Av de fem kriterierna för Funktionalitet och upplevelser ska de två viktigaste anges 
med prioritet 1 respektive prioritet 2. 
 
Kort beskrivning av organisationen bakom grönområdet, förvaltningen, inklusive 
relevanta budgetar. 



HUR ANSÖKER MAN OCH VAD KOSTAR DET? 
 
Organisationen ska själv sända in ansökan om en kvalitetsbedömning som kan ge Nordic 
Green Space Award, samt betalar i samband med ansökan en avgift, som ska täcka 
omkostnaderna för GSA-standarden, särskilt för domararbetet och marknadsföringen av 
standarden. Avgiften är 10.000 kr under 2013 och 2014. Den aktuella avgiften framgår av 
hemsidan www.greenspaceaward.com. 
 
Ansökningar och förfrågningar angående ansökningar skall ställas till respektive lands 
sekretariat: 
Danmark: KPN, sekretariat@parkognatur.dk. Telefon +45 40 97 44 44 
Norge: FAGUS, Schweigaards gate 32 F2, 0191 Oslo. post@fagus.no. Telefon +47 94 14 32 
10 
Sverige: FSS, info@stadstradgardsmastare.org. Telefon: +46 70 49 47 534 
 



NÖDVÄNDIGA BILAGOR, DOKUMENT OCH DOKUMENTATION 
 
• Översiktskarta som visar parkens/grönområdets belägenhet i en grön   
   struktur. 
• Översiktskarta som visar parkens/grönområdets innehåll och belägenhet,  
   samt relation till de närmaste omgivningarna, bland annat  
   tillgänglighetsaspekter, P-platser, busshållplatser etc. 
• Beskrivning av parken/grönområdet och dess funktion. 
• Visions- och målsättningsbeskrivningar för parken/grönområdet samt  
   andra förvaltningsplaner. 
• Dokument eller riktlinjer för exempelvis parkens/grönområdets funktion  
   och vision riktade till driftspersonal (om sådana dokument finns). 
• Dokument rörande driftspersonalens utbildningsförhållanden. 
• Broschyrer och annat material som exempel på informationsspridning. 
• Dokumentation rörande brukarundersökningar och brukarengagemang. 
 



Aalborg – Östre anlaeg 







Green Space Award till Frognerparken i Oslo 

                                                                                                                     

 
 
 
 
 

Frognerparken i Oslo blev den andra parken i Norden, som mottog utmärkelsen Green Space Award;  
det blev  torsdag d. 22.11 i Oslo.  
Bedömningen gjordes av dommarkomitte med representanter från Sverige, Danmark och Norge. 
En del av dommarkomitens bedömning lyder: 
 
"Frognerparken med Vigelands skulpturer är en av Skandinaviens mest kända och mest besökta parker,  
och framstår som en intressant historisk mosaik som berättar om platsens historia, genspejler ägarnas  
interessen och tidsanda. Parken har en överordnad struktur med en tydlig huvudaxel rikt dekorerad  
med skulpturer och kaskadliknande trappanläggning." 
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Vad händer nu? 



• Nordiska sekretariat ska vara på plats 15 januari 2013 
 

• Respektive land har till uppgift att finna former för organisation och  
       finansiering av sekretariat  
 
• Handbok klar 15 januari 2013 

 
• Nordiska rådet/styrgruppen träffas två ggr/ år 

 
• Dommarutbildning i Köpenhamn den 10 – 11 april 2013 

 
• Ansökningstillfällen  (15 januari 2013) och 15 maj 2013 

 
• Ansöka om GSA kostar 10 000 kr 

 
• I Sverige förväntas första GSA utdelningen att ske i samband med  
       Stadsträdgårdsmästarkongressen i Solna  i augusti 2013 (Hagaparken) 
 
• Malmö stad ansöker om GSA till Pildammsparken 2014! 

 
 
 
 

Vad händer nu? 



http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=hagaparken&source=images&cd=&cad=rja&docid=0ymostWkHxywIM&tbnid=e8sJtqqO-HchhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hannys.se/brollop/brollophitta.html&ei=QE9dUeWmEaeF4gTCr4DYCg&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNFtRuGGamJoGrMNTZMWXvAFzlQQoQ&ust=1365156026135484




  

Pildammsparken – 100 år 2014 ny utvecklingsplan 



Egen webbsida 
 

1) Information 

2) Marknadsföring 

3) Erfarenhetsutbyte 

4) Lärande plattform 
 

www.greenspaceaward.com 



 

Kontakter 

Forest & Landscape, Danmark:  

Christian P Kjøller: cpk@life.ku.dk 

Association of Municipal Park and Nature Managers, Danmark:  

Kirsten Lund Andersen: kla-teknik@aalborg.dk 

Bad, Park & Idrett, Norge 

Helene Bugge: helene.bugge@nih.no 

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästere, Sverige 

Sten Göransson: sten.goransson@malmö.se  

Websida: www.greenspaceaward.com 


