Landskapsforum 2017
Landskapsperspektiv i fysisk planering
Helhetssyn för hållbara lösningar
Tid

Onsdag 3 maj 2017 kl 10.00–torsdag 4 maj kl 15.00 (registrering och kaffe från kl. 09.00)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 21 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se

Avgift

Avgiften, 1 500 kr inkl. moms, betalas vid anmälan. OBS – endast kortbetalning.
(Studenter betalar 600 kr inkl. moms).
Vid avbokning senast 21 april återbetalas 1 200 kr (studenter 400 kr). Ingen återbetalning efter
21 april, men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Frågor

Innehåll: Anders Esselin, anders@mannature.se, tel 070-273 09 45
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet,
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.

Målet med fysisk planering är en hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är
grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och
infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.
På detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med fysisk planering på olika nivåer.
Frågorna är många, t ex: Hur definierar vi landskapsperspektiv och hållbara lösningar, och hur relaterar
begreppen till fysisk planering? Varför behövs landskapsperspektiv i den fysiska planeringen? Hur påverkar
sektorisering och stuprörstänkande möjligheterna att tillämpa ett landskapsperspektiv i den fysiska
planeringen? Hur kan fysisk planering bidra till att olika intressen och sektorer sammanvägs för en bättre
helhet – på kommunal, regional och nationell nivå?
Forumets syfte är att dela kunskap och erfarenheter, att lyfta intressanta exempel och att bygga broar mellan
olika aktörer som deltar i eller berörs av fysisk planering. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men
särskilt till politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner,
markägare, företag och intresseorganisationer. Arrangörer är Landskapskommittén vid KSLA i samarbete
med flera myndigheter.
På få andra ställen i landet syns de svåra avvägningarna för kommunernas planeringskontor lika tydligt som
i kanterna av Stockholms grönområden. Seminariet avslutas därför med en exkursion till två olika platser i
Nationalstadsparken. Där delar representanter från kommuner och länsstyrelse med sig av sina erfarenheter
av att hantera de olika anspråken på marken i, och i anslutning till, Nationalstadsparken.
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Program
Landskapsperspektiv i fysisk planering
Helhetssyn för hållbara lösningar
Onsdag 3 maj 2017
Facilitator Anders Esselin, Man & Nature
09.00

Samling och registrering
INLEDNING

10.00

Välkomna och praktikaliteter
Anders Esselin, Man & Nature

10.10

KSLA:s landskapskommitté
Margareta Ihse, KSLA/Stockholms universitet

10.30

Ett sekel av svensk samhällsplanering
Lars Emmelin, Blekinge tekniska högskola

11.00

Landskapsperspektiv och fysisk planering – hur hänger det ihop?
Marie Stenseke, KSLA/Göteborgs universitet

11.30

Planeringens svarta låda: Hur går avvägningar mellan olika intressen till?
Ann Åkerskog, Naturvårdsverket

12.00

Lunch
FYSISK PLANERING PÅ KOMMUNAL NIVÅ

13.00

Att kombinera utveckling och bevarande av naturområden med kraftigt byggande
Malin Björk, Örebro kommun

13.30

Grön ÖP i Vilhelmina kommun – deltagande landskapsplanering
Therese Bjärstig, Umeå universitet

14.00

Blå ÖP – gemensam planering av havs- och kustvatten
Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil)

14.30

Kaffe

15.00

Hur hanteras jordbruksmarkens värden i den fysiska planeringen?
Krister Sernbo, Ekologigruppen
UTMANINGAR

15.30

Gruppdiskussioner

17.00

Avslutning
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Program
Landskapsperspektiv i fysisk planering
Helhetssyn för hållbara lösningar
Torsdag 4 maj 2017
Facilitator Anders Esselin, Man & Nature
FYSISK PLANERING PÅ NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ
08.15

Riksintressen – helhetsperspektiv eller traditionellt sektorstänkande?
Carl Johan Sanglert, Länsstyrelsen Jönköping

08.45

Tidigt grepp om helheten – regionala karaktärsanalyser
Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB

09.15

Kaffe

09.35

Många ska samsas om havet
Terje Selnes, Havs- och vattenmyndigheten

10.05

Grön infrastruktur med livsmiljöer för växter och djur och för människors välbefinnande
Maria Thordarson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
EXKURSION till Nationalstadsparken, inklusive utomhuslunch

10.45

Avresa med buss till Bergianska trädgården

11.20

Kungliga Nationalstadsparken – i hjärtat av Stockholm
Ylva Othzén, Länsstyrelsen Stockholm

11.50

Lunch

12.15

Hagastaden på gränsen till nationalstadsparken
Anders Berg, Solna stad
Tidig samhällsplaneringsdialog för ökad samsyn
Tatjana Joksimović och Valter Perselli, Länsstyrelsen Stockholm

13.30

Avresa med buss till Fiskartorpet

13.50

Svåra avvägningar i en stad som växer fort
Thomas Stoll, Stockholms stad

14.30

Avresa med buss till KSLA

15.00

Kaffe och avslutning på KSLA
Med reservation för smärre programändringar
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