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 Trädgårdsföreningen blir testyta
I Göteborg pågår ett testprojekt som ska använda digitalisering och elektrifiering för  
att göra grönyteskötseln mer effektiv och, framför allt, minska utsläppen av koldioxid.  

Johanneberg Science Park samarbetar med bland annat Göteborgs stad  
i projektet. Först ut som testyta är parken Trädgårdsföreningen.

Lena M Fredriksson

PROJEKTET KALLAS HÅLLBARA Smarta 
Parker och ska pågå i tre år. Försöket star-
tade under hösten och är tänkt att gynna 
alla inblandade: såväl parkbesökare som de 
som arbetar i parken. Under första året är 
det tre fokusområden: Få ner utsläppen, 
använda automation för att resurser ska 
räcka längre samt behovsbaserat underhåll 
för växterna, vilket även det kan bli mer  
resurseffektivt och spara på till exempel 
gödning och vatten.

Malin Löfstrand är trädgårdsmästare 
och arbetsledare på Trädgårdsföreningen 
i Göteborg och en av de som nu deltar i 
projektet. 

– Vi hade redan för några år sedan gått 
över till eldrivna handmaskiner, men nu 
har ett slags mätpuckar monterats på dem 

som gör att vi kan följa hur och när de an-
vänds, när de behöver servas och liknande. 
Dessa finns också på våra elbilar, på el- 
moppen och på vår dieseldrivna hjul- 
lastare.

I projektet ingår också robotgräsklippa-
re, vilka sköts av parkens gräsklippnings- 
entreprenör. Tidigare har de haft svårt att 
hinna med klippningen under det tidsföns-
ter som finns för att man inte ska störa par-
kens besökare så mycket. Nu blir det lät- 
tare, när gräsklipparna går automatiskt och 
kan jobba på natten. 

– En fundering som jag har när det gäller 
den biologiska mångfalden är hur många in-
sekter som blir överkörda av gräsklipparen, 
säger Malin Löfstrand. Men detta är för ti-
digt att säga ännu. Vi är ju bara i inlednings-

skedet, så det är svårt att veta hur mycket 
det här projektet kommer att ge. Men vi 
kommer till exempel att kunna få reda på 
exakt hur mycket vi använder våra häcksaxar 
och hur lång tid vi behöver använda saxlift  
  – det blir svart på vitt om våra kostnader.

En annan del av projektet är digitalise-
ring, där man sätter sensorer i marken för 
att mäta kvaliteten ur olika aspekter. På 
Trädgårdsföreningen har sensorerna pla-
cerats i ett område som har varit ett slags 
woodlandplantering och som inte har fung-
erat helt bra. Här hoppas Malin Löfstrand 
att få fakta om exempelvis torka och fukt i 
området, vilket kan hjälpa dem att välja rätt 
växter och få ordning på området.

Trädgårdsföreningen är en park som lig-

ger centralt i Göteborg och som har besö-
kare både dagtid och på kvällar och nätter, 
eftersom det ofta är konserter och andra 
events i parken. Man räknar med cirka 1, 7 
miljoner besökare årligen i parken. 

– Där kan ju absolut automationen vara 
till nytta för oss, eftersom vi ibland har svårt 
att hinna med all skötsel utan att störa besö-
karna för mycket. Med eldrift blir ju också 
maskinerna tystare, vilket gör att vi kan job-
ba även när vi har besökare i parken. 

Projektet har än så länge inte inneburit 
något direkt merarbete för personalen på 
Trädgårdsföreningen.

– Men det kommer det att bli framöver, 
när vi ska lära oss att ta vara på den fakta 
vi får ut från analyserna, hur vi ska hantera 
den och hur vi kan dra nytta av den. 

HÅLLBARA SMARTA PARKER är ett sam-
arbete mellan flera av Göteborgs Stads 
bolag och förvaltningar, park- och na-
turförvaltningen, idrotts- och förenings- 
förvaltningen, miljöförvaltningen, Bostads 
AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, 
Johanneberg Science Park och Husqvarna 
AB.

Mats Bergh är vd på Johanneberg Science  
Park. 

– Jag tycker att det är helt fantastiskt att 
få vara med och använda den nya tekniken 
för att få utveckla mellanrummen mellan 
husen också – alltså våra utemiljöer. Genom 
de här öppna testbäddarna genereras stort 
intresse. Vi arbetar ju i samarbeten med bå-
de företag och kommuner och välkomnar 
alla som vill att komma med och vidare- 
utveckla detta. 

Mats Bergh. 

En liten puck som samlar in information har 
monterats på redskapen. 

Malin Löfstrand. 

Trädgårdsföreningen i Göteborg är den första parken som blir testyta för Hållbara Smarta Parker, ett projekt som drivs av Johanneberg Science Park 
med flera samarbetspartners.   FOTON: LENA M FREDRIKSSON
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