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METODEN GRÖNTYPOLOGI
Tillväxt och regionplaneförvaltningen (tidigare Tillväxt, miljö och regionplanering) vid 
Stockholms läns landsting har, i samarbete med några kommuner och Tyréns AB, tagit 
fram en metod – gröntypologin, som grovt identifierar olika typer av grönområden.

Gröntypologin är ett underlag för att planera, utveckla och skydda gröna kvaliteter i 
stadsutvecklingen. Den möjliggör och faciliterar uppföljning, analyser och planering 
på strategisk nivå. Med gröntypologin kan man på ett enkelt sätt ta fram översiktlig 
basinformation om vilka typer av parker och grönområden som finns i olika delar av 
regionen. Det är även möjligt att jämföra tillgången på grönområden, att följa föränd-
ringar över tid och att analysera behoven av nya grönområden i regionens stadsutveck-
lingsområden.

Mellan åren 2010 och 2013 arbetades metoden Gröntypologi fram och användes då 
för att kartlägga regionala stadskärnor i Stockholms län, på uppdrag av Stockholms 
läns landsting. Fyra år senare gav Järfälla kommun Tyréns AB i uppdrag att använda 
samma metod för att kartera hela kommunens grönytor, samt göra en framtidsprog-
nos över grönytetillgången för år 2030. Resultatet av detta uppdrag är vad som pre-
senteras i detta PM. 

Järfälla kommun har en annorlunda definition av begreppet stadspark än vad Stock-
holms läns landsting och metoden gröntypologi har. Enligt Järfällas definition kommer 
ytterligare cirka 112 hektar och 3632 kvadratmeter att benämnas och underhållas som 
stadspark år 2030. I detta PM är det dock Stockholms läns landstings definition som 
har använts.
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2017

Gröntypologi Järfälla kommun 2017. Baserad på genomförda detaljplaner t.o.m. december 2017.
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Differensen grönyta 2017-2030

Grönytor i Järfälla kommun - jämförelse mellan år 2017 och år 2030.

Antal kvadratmeter varje kategori grönyta har minskat eller ökat från år 2017 till 2030 i Järfälla kommun.

STATISTIK ÖVER JÄRFÄLLA KOMMUN 



2030

Gröntypologi Järfälla kommun 2030. Framtidsprognos baserad på gröntypologikartan 2017, laga kraft-vunna detalj-
planer och planprogram samt pågående detaljplaner och planprogram i december år 2017.
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Regionala stadskärnan 2013. Visar enbart faktisk markanvändning, dvs enbart genomförda detaljplaner.

Regionala stadskärnan 2017. Visar enbart faktisk markanvändning, dvs enbart genomförda detaljplaner.

2013

JÄRFÄLLAS REGIONALA STADSKÄRNA
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Framtidsprognos för år 2030. Baserad på gröntypologikartan 2017, laga kraft-vunna detaljplaner och plan-
program samt pågående detaljplaner och planprogram i december år 2017.

Illustration som visar ytor som har tagits i anspråk eller tillkommit i Järfällas regionala stadskärna mellan 
år 2017 och år 2030. 355 446 m² grönytor har tagits i anspråk och 144 687 m² grönytor har tillkommit.
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Differensen grönyta 2013-2030

Grönytor i regionala stadskärnan – jämförelse mellan år 2013 och år 2030.

Antal kvadratmeter varje kategori grönyta har minskat eller ökat från år 2013 till år 2030 i den regionala 
stadskärnan.

STATISTIK ÖVER FÖRÄNDRINGEN I DEN 
REGIONALA STADSKÄRNAN
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