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Landskapsforum 2017 arrangerades av KSLA:s landskapskommitté, i samverkan med och med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, 
Jönköpings kommun, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.
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Förord

Landskapet erbjuder helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar, det är vår gemensamma resurs och 
vårt gemensamma ansvar. En helhetssyn på landskapets förutsättningar och potential bör vara grundläg-
gande för att kunna hushålla med mark- och vattenresurser och att använda landskapets begränsade resurser 
på ett multifunktionellt sätt.

I diskussioner om hur mark- och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga 
och hur den bör vara utformad, måste man ha ett landskapsperspektiv – ett vitt geografiskt begrepp som 
omfattar många olika sektorer – för att kunna se effekterna av de olika sektorernas samlade anspråk. Det är 
inte långsiktigt hållbart att varje sektor, som jordbruk, skogsbruk, infrastruktur och bebyggelse, planerar 
var för sig när vi rör oss i det gemensamma landskapet eftersom ”ett ting förtränger ett annat”. 

Med denna rapport vill vi inspirera till landskapsperspektiv vid fysisk planering på alla nivåer; på natio-
nell, regional och lokal nivå. Rapporten sammanfattar Landskapsforum 2017, ”Landskapsperspektiv i fysisk 
planering – helhetssyn för hållbara lösningar”, som anordnades hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) den 3–4 maj 2017. Arrangörer var KSLA:s landskapskommitté i samarbete med och med stöd 
av Havs- och vattenmyndigheten, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, 
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket. Konferensen blev mycket lyckad med många in-
tressanta presentationer och diskussioner, både inomhus och utomhus.

Idag finns ingen samlad nationell enhet eller myndighet som har ansvar för landskapsfrågor. Därför 
tror vi att det behövs en oberoende och kvalificerad arena för dialog och samtal om landskap. KSLA vill 
erbjuda en sådan aktiv och oberoende mötesplats med hög status, där alla ska kunna mötas på lika villkor, 
vara delaktiga, diskutera, analysera, identifiera problem och föreslå lösningar, och lära av varandras erfa-
renheter och kunskaper. KSLA:s landskapskommitté arbetar för hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv, 
för att allsidigt belysa landskapets olika värden – de traditionella värden av natur, kultur, produktion och 
samhällsbyggnad, värden för rekreation, hälsa och välbefinnande, de estetiska värden och de immateriella 
värden, som tillsammans skapar vår historia och vår tillhörighet och identitet.

Sedan starten 2015 har vi inom KSLA:s landskapskommitté arrangerat följande aktiviteter: 
• Seminarium 2015: Naturbetesmarker med många värden, men hur blir de lönsamma? i samarbete med 

Världsnaturfonden WWF.
• Konferens 2015: Liv i stad – om biologisk mångfald i städer i samarbete med Centrum för biologisk mång-

fald, SLU/Uppsala universitet.
• Landskapsforum 2016: Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar i samarbete med 

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturhistoriska riksmuseet, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

• Seminarium 2016: Utan pengar – inga hagar och ängar! 
• Seminarium 2017: Multifunktionella landskap. Nordiskt seminarium om golfanläggningarnas möjligheter och 

utmaningar i samarbete med Sterf, de nordiska golfförbundens forsknings- och utvecklingsavdelning.
• Landskapsforum 2017: Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar i sam-

arbete med Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, 
Naturhistoriska riksmuseet, Skogsstyrelsen och Jönköpings kommun.

Margareta Ihse
Professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms universitet
Ordförande i KSLA:s landskapskommitté



8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 4  2017

Målet med fysisk planering är en hållbar samhälls-
utveckling. 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 utfor-
mad. Tydligast blir helhetssynen i kommunernas 
översiktsplaner där olika anspråk på mark och vat-
ten ska vägas samman och avvägas mot varandra. 

Men lika klart som att en god planering av det 
fysiska landskapet kan bidra till en hållbar samhälls-
utveckling, lika tydligt är det att det finns många 
svåra frågor att hantera. Till exempel:
• Hur definierar vi landskapsperspektiv och håll-

bara lösningar, och hur relaterar begreppen till 
fysisk planering?

• Varför behövs landskapsperspektiv i den fysiska 
planeringen?

• Hur påverkar sektorisering och stuprörstänkande 
möjligheterna att tillämpa ett landskapsperspek-
tiv i den fysiska planeringen?

• Hur fungerar egentligen den fysiska planeringen 
på olika nivåer, och hur görs avvägningar mellan 
olika intressen i landskapet?

Dessa och en mängd andra frågor stod i fokus 
när Landskapsforum 2017 arrangerades hos KSLA 
i Stockholm den 3–4 maj. Syftet med konferensen 
var att dela kunskap och erfarenheter, att lyfta in-
tressanta exempel och att bygga broar mellan olika 
aktörer som deltar i eller berörs av fysisk planering.

Inspirerande presentationer och engagerade 
diskussioner under Landskapsforum 2017

Hur fungerar egentligen den fysiska planeringen på olika nivåer, och hur görs avväg-
ningar mellan olika intressen i landskapet? Det var huvudfrågorna när Landskapsforum 
2017 anordnades hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm den 3–4 
maj. Förutom inspirerande presentationer och engagerade diskussioner inomhus  
innehöll programmet en solbelyst exkursion i Nationalstadsparken.

För att nå syftet bestod programmet av fem huvud-
sakliga delar:
• Hur landskapsperspektiv gör skillnad i fysisk 

planering.
• Kommunernas fysiska planering.
• Gruppdiskussioner om utmaningar.
• Fysisk planering på nationell och regional nivå, 

samt
• en exkursion i Nationalstadsparken.

Presentationerna som gavs var intressanta, in-
spirerande och bitvis utmanande. Bengt Schibbye, 
Schibbye Landskap AB, var till exempel påfallande 
hoppfull i sin presentation och lyfte en fråga som 
manar till eftertanke: Vad händer om vi ändrar vårt 
tankesätt från att ej påtagligt skada landskapet till att 
påtagligt förbättra det? 

En viktig övergripande slutsats från Land-
skapsforum 2017 var att när planeringen av det fy-
siska landskapet sker sektorsvis, utan sammanväg-
ning av olika intressen och anspråk, så går många 
värden förlorade. Detta påtalades av flera av talarna, 
bland annat Marie Stenseke, Göteborgs universitet. 
Ett sätt att hantera detta dilemma presenterades av 
Malin Björk, Örebro kommun, som berättade att i 
Örebro har frågor om bostadsbyggande, markför-
säljning, exploateringsfrågor, stadsplanering, men 
också naturvård och friluftsliv, samlats i en ge-
mensam avdelning för stadsbyggnad. Enligt henne 
har det samlade ansvaret underlättat en planering 

SAMMANFATTNING

Anders Esselin
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som både innebär att av de största städerna bygger 
Örebro flest nya bostäder per invånare och att öre-
broarna på samma gång har närmast till grönområ-
den och naturreservat.

En annan viktig slutsats från konferensen var att 
regelverket för fysisk planering och god hushållning 
med mark och vatten faktiskt finns på plats, men att 
regelverket är splittrat på flera lagar och svåröver-
skådligt, vilket bidrar till otydlighet och oklarheter 
vid tillämpningen. Detta lyftes bland annat av Lars 
Emmelin, Blekinge tekniska högskola, och Carl 
Johan Sanglert, Länsstyrelsen Jönköping.

På få andra ställen i landet syns de svåra avväg-
ningarna för kommunernas planeringskontor lika 
tydligt som i kanterna av Stockholms grönområ-

LANDSKAPSFORUM 2017 I KORTHET

När  3–4 maj 2017.
Var  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
Tema  Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar.
Av vem  KSLA:s landskapskommitté, i samverkan med och med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, Jönköpings 
kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.
För vem  Alla intresserade, men särskilt politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, 
kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer.
Projektledare och moderator  Anders Esselin, Man & Nature.

den. Seminariet avslutades därför med en exkursion 
till två olika platser i Kungliga nationalstadsparken. 
Där delade representanter från kommuner och läns-
styrelser med sig av sina erfarenheter av att hantera 
de olika anspråken på marken i och i anslutning till 
Nationalstadsparken.

Deltagarna var i högsta grad medskapare till kon-
ferensen genom sina många frågor och stora vilja att 
diskutera. På plats deltog 67 personer, dessutom följ-
de 55 personer videosändningen av Landskapsforum 
2017 i realtid och många har varit inne och tittat på 
filmer/presentationer i efterhand. En person kom-
menterade möjligheten att delta via videosändning 
på följande sätt via Twitter: ”Uppskattar webbsänd-
ningar väldigt mkt. Tack #Landskapsforum2017 för att 
kunna delta på mitt sätt”.

Landskapsforums exkursion i Kungliga nationalstadsparken startade i Bergianska Trädgården. Foto: Leif Gren.
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PRESENTATIONER DAG 1

Ett sekel av svensk samhällsplanering

Genom en redogörelse för den fysiska planeringens 
och planeringslagstiftningens historia belyser jag ett 
antal förhållanden:

1. Ingen aktör planerar för landskapet som helhet.
2. Fokus har legat på stadsplanering och svensk pla-

nering har därför i hög grad blivit en gestaltande 
”arkitektplanering”.

3. Det svenska planeringssystemet är speciellt ge-
nom att i praktiken sakna den regionala nivån; 
därmed saknas en viktig arena för förhandling. 

4. Fysisk planering arbetar i hög grad med restrik-
tioner; den är till större delen ”avstyrande” inte 
”tillstyrande”.

5. Den fysiska planeringens påverkan begränsas av 
att landskapet förändras starkt inom ramen för 
”pågående markanvändning” utanför planering-
ens påverkan.

6. Planering och förvaltning blandas ofta samman; 
den fysiska planeringen ger vissa ramar för några 
av landskapets aktörer men detta innebär ingen 
samlad strategi för förvaltning.

Lars Emmelin, Blekinge tekniska högskola

7. Landskapet är en arena för en kamp mellan två 
paradigm: planeringens konsensusorienterade, 
deliberativa och miljövårdens expertkultur. Vind- 
kraftens utveckling illustrerar denna kamp.

Är detta ett planerat landskap eller ett landskap som bara blivit till? Foto: Lars Emmelin.

Lars Emmelin är professor 
emeritus i miljökonsekvensbe-
dömning, The Swedish School 
of Planning, Blekinge Tekniska 
Högskola. Han har arbetat 

med forskning om planering och miljöbedömning 
och planering för friluftsliv och naturvård i fjällen 
och på Svalbard. Lars Emmelin var med om att starta 
Sveriges första akademiska miljöutbildning i Lund, 
som blev Institutionen för miljö- och energisystem. 
Han har arbetat vid Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet och Nordplan, Nordiska Institutet för 
Samhällsplanering. Han utvecklade scenariotekniker 
för landskap, redovisade bland annat i Framtidens land-
skap tillsammans med konstnären Gunnar Brusewitz.

Foto: Toms Grinbergs
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Helhetssyn och helhetsperspektiv är återkommande 
begrepp i de senaste årens offentliga utredningar 
och politiska beslut med bäring på fysisk planering 
och den framtida användningen av mark och vat-
ten. Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 
2014:50 fokuserade på hur styrningen av markan-
vändning kan utvecklas för ett ökat helhetsperspek-
tiv, med särskild inriktning på samhällets behov av 
anpassning till ett förändrat klimat och främjande 
av grön infrastruktur.

Helhetssyn på markanvändningen är också ett 
av de etappmål för biologisk mångfald och ekosys- 
temtjänster som regeringen beslutade om 2014 
(M2014/5937Nm). Vidare framför Riksintresse-
utredningen i Planering och beslut för hållbar ut-
veckling (SOU 2015:99) att ”Överväganden om 
användning av mark- och vattenområden behöver 
/…/ i högre grad än idag göras utifrån en helhets-
syn som främjar att mark, vatten och fysisk miljö i 
övrigt används så att en från ekologisk, social, kul-
turell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 
god hushållning tryggas.” I konsekvens med detta 

föreslår utredningen att krav om helhetssyn införs i 
Miljöbalkens kapitel 3, som handlar om mark- och 
vattenanvändning. 

Det som avses i dessa beslut och förslag skulle 
också kunna formuleras som ett landskapsperspek-
tiv. Ett landskapsperspektiv innefattar alla fysiska 
komponenter och processer som där förekommer – 
naturgivna och fasta likaväl som människoskapade 
och rörliga, liksom immateriella komponenter som 
områdesregler, värderingar, minnen och sociala re-
lationer. Olika intressen och önskemål om hur hela 
eller delar av området ska nyttjas konfronterar var-
andra och möts i synergier eller konflikter.

Till sammanhanget hör också faktorer som 
oavsiktligt influerar vad som sker. Landskapet kan 
därmed förstås som en ständigt pågående process, 
något som kontinuerligt förändras genom samspe-
let mellan dess olika komponenter (figur 1). Fysisk 
planering handlar i detta perspektiv om (försök till) 
samhällelig styrning av mark- och vattenanvänd-
ningen i önskvärd riktning. 

Landskapsperspektiv och fysisk planering – hur 
hänger det ihop?

Marie Stenseke, Göteborgs universitet

Drivkrafter

Jordbruk Skogsbruk

Bebyggelse Infrastruktur

Rekreation Bevarande

Energi

Figur 1. Landskapet är en ständigt 
pågående process som kontinuerligt 
förändras genom samspelet mellan 
dess olika komponenter. Baserad 
på illustration i Marie Stensekes 
presentation.
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PRESENTATIONER DAG 1

Genom ett landskapsperspektiv tydliggörs behovet 
av bred samverkan och allmänhetens deltagande i 
frågan om bruk och bevarande av vår fysiska omgiv-
ning. Som framgår är landskapet mycket komplext, 
vilket gör att det uppfattas på olika sätt beroende på 
skala, förförståelse, avsikter med mera. Följaktligen 
upplever och förstår vi ett stycke landskap på olika 
sätt, något som blir tydligt i den Europeiska land-
skapskonventionens definition av landskap: ”…ett 
område sådant som det uppfattas av människor…”.

Att anlägga ett landskapsperspektiv i fysisk pla-
nering innebär att utgå från komplexiteten, och att 
som demokratisk konsekvens av detta ge möjlighet 
för olika aktörer och intressenter att uttrycka sina 
bilder, sina önskemål och delta i diskussionen om 
hur ett område ska te sig i framtiden. Följaktligen 
handlar ett landskapsperspektiv snarare om att 
blottlägga konflikter än om harmoni. Eller som 

Miljömålsberedningen for-
mulerar det: ”Hur marken 
bör användas kommer all-
tid att vara förknippat med 
svåra val. För att åstadkom-
ma en långsiktigt hållbar 
markanvändning och en 
sammanhållen och hållbar 
vattenpolitik måste olika 
intressen och anspråk be-
aktas och vi måste göra 
avvägningar mellan olika 
samhällsmål.” (SOU 2014:50,
 s. 56–57).

I strävan efter att få till stånd ett landskaps-
perspektiv, ett ökat helhetsperspektiv i den fysiska 
planeringen, finns det ett par trender som behöver 
hanteras:

Den översiktliga planeringen på kommunal nivå ska beakta olika samhälleliga mark- och vattenanvändningsintressen och göra avväg-
ningar mellan dem. Foto: Marie Stenseke.
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1. Sektoriseringen av mark- och vattenfrågor 
Den översiktliga planeringen på kommunal nivå har 
i förhållandevis hög utsträckning vad som skulle 
kunna kallas ett helhetsperspektiv, då denna pla-
nering, i enlighet med bestämmelserna i Plan- och 
Bygglagen, ska beakta olika samhälleliga mark- och 
vattenanvändningsintressen och göra avvägningar 
mellan dem. På regional och nationell nivå saknas 
emellertid en uppdaterad motsvarighet till detta, 
med undantag för det pågående arbetet med havs-
planer. Den fysiska planeringen bedrivs istället i hög 
grad sektorsvis på högre nivåer, vilket komplicerar 
också kommunernas planering. I Planering och beslut 
för hållbar utveckling konstateras att ”Systemet för 
hushållning med mark och vatten har ett regelverk 
som är splittrat på flera lagar och svåröverskådligt, 
vilket också bidrar till otydlighet och oklarheter 
vid tillämpningen.” (SOU 2015:99, s. 27). Vad som 
skulle behövas är en samlad nationell landskapsstra-
tegi, som också innehåller strukturer för att avväga i 
vilken skala olika frågor ska avgöras.

2. Juridifiering
Det finns en tilltagande juridifering i styrningen av 
mark- och vattenanvändningen, innebärande att av-
vägningar mellan olika samhällsintressen i ökad ut-
sträckning görs av jurister som avgör konflikter uti-
från lagar och regelverk, och att beslut för den skull 
snarare fattas i domstolar än i politiska församlingar. 
För den fysiska planeringen är detta problematiskt 
eftersom juridiken i första hand är utformad för att 
hantera enskilda intressesfärer, och svårligen kan 
göra avvägningar mellan olika samhällsintressen. 
Det är vidare bekymmersamt om de svåra valen om 
hur vår fysiska omgivning ska användas inte görs i 
en öppen och demokratisk diskussion, där olika vär-
deringar och perspektiv får komma till tals. En öp-
pen och demokratisk process har också den fördelen 
att den gynnar en ökad medvetenhet bland gemene 
man och en bredare förankring.

Nyckelreferenser
European Science Foundation. (2010). Landscape in a changing world. Bridging divides, integrating disciplines, serving society. Science 

Policy Briefing 41, Strasbourg: European Science Foundation.
Hägerstrand, T. (1993). Samhälle och natur. I  Nordrefo 1993:1; Region och miljö, s. 14–59. 
Jones, M. & Stenseke, M. (red.) (2011). The European Landscape Convention. Challenges of Participation, Dordrecht: Springer.
Stenseke, M., Lindborg, R., Dahlberg, A., & Slätmo, E. (2012). System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape 

dynamics. I  T. Plieninger & C. Bieling (red.), Resilience and the cultural landscape. Cambridge: Cambridge University Press, s. 80–94.

Marie Stenseke är professor i 
kulturgeografi vid Göteborgs 
universitet och ledamot i KSLA. 
Landskapsperspektivet är cen-
tralt i hennes forskning och 

hon har varit ledare för och medverkat i flera nationella 
och internationella forskningsprojekt, rörande land-
skapsförvaltning och biologisk mångfald, fysisk plane-
ring, samverkan, lokalt deltagande och friluftsliv. Marie 
Stenseke är engagerad i uppdrag på olika nivåer inom 
den akademiska världen och i övriga samhället. Sedan 
två år tillbaka verkar hon i ledningen för FN:s biologis-
ka mångfaldspanel, Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).

Avslutningsvis, det finns en fara i den numera 
vanliga retoriken med ”integrerade perspektiv” 
när det handlar om hållbar utveckling. Strävan 
efter integration kan medföra en obenägenhet att 
se motsättningar, eftersom man gärna vill tänka 
att ekvationen med social, ekonomisk och ekolo-
gisk hållbarhet ska gå ihop. Ett exempel på detta 
är Havsplaneringsförordningens föreskrifter om 
den nationella havsplanen, som bland annat stad-
gar att planen ska utformas så att den ”…integrerar 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål [och] 
bidrar till att god miljöstatus i havsmiljön nås och 
upprätthålls [och] havets resurser används hållbart 
så att havsanknutna näringar kan utvecklas…” (4 §, 
p. 1, 2a och 2b). Ett landskapsperspektiv i fysisk pla-
nering innebär att vi inte blundar för de svåra valen. 
Ansatsen att tydliggöra hur olika förutsättningar, 
anspråk och intressen möts och interagerar ger goda 
förutsättningar för att på ett strukturerat och trans-
parent sätt diskutera och väga samhällsmål om bruk 
och bevarande.
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Fysisk planering innebär att en avvägning mellan 
olika markanvändningsintressen görs. Genom att 
planera markanvändningen kan de olika intressena 
samordnas och på så sätt går det att uppnå ett håll-
bart nyttjande av resurserna.

Men vad innebär egentligen avvägningar, vad är 
det man väger mot eller emellan? Det handlar om 
att ”skärskåda, pröva och ta i beaktande”. Idén är att 
”noga avpassa i fråga om verkningarna med avseende 
på konkret eller abstrakt åtgärd”. Risker i samband 

med åtgärderna måste vägas mot vinstmöjligheterna 
i kort och långt perspektiv.

De svårfångade avvägningarna
Var sker avvägningar, vem gör dem och utifrån vilka 
perspektiv, lagar och ramar? Inom ramen för en pla-
neringsprocess finns det inte endast en ”svart låda” 
där avvägningar görs utan en mängd olika sådana 
lådor/arenor/beslutstillfällen. 

Planeringens svarta låda. Hur går avvägningar 
mellan olika intressen till?

Ann Åkerskog, Naturvårdsverket

Vad måste göras?
• Lagkrav (Plan- och bygglagen, 

Miljöbalken...).
• Miljökvalitetsnormer.
• Problem som ska lösas.

Vad behöver göras?
• Planering för att nå hållbar utveckling.
• Uppnå mål, visioner med mera.

Vad är möjligt?
• Politiskt.
• Organisatoriskt.
• Resursmässigt.
• Tidsmässigt.
• Kunskapsmässigt.

Figur 1. I planeringsprocessen finns många olika ”svarta 
lådor” – arenor/beslutstillfällen för avvägningar. 

Baserad på illustration i Ann Åkerskogs presentation.

Input Output
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Avvägningar sker på olika nivåer och i olika 
skeden och med någon slags logik i ryggen. 
Det som måste göras bestäms bland annat 
av lagkrav – Plan- och bygglagen (PBL), 
Miljöbalken (MB) med flera lagar – miljö-
kvalitetsnormer och identifierade problem 
som ska lösas.

Vi behöver också planera för att nå hållbar 
utveckling och för att uppnå mål och visioner 
med mera. Vissa mål måste vi förhålla oss 
till – de som bidrar till vår överlevnad, hälsa 
och planetens gränser. 

Vad som är möjligt att göra bestäms av det 
politiska klimatet, de organisatoriska förut-
sättningarna, resurser, tid och kunskap. 

Avvägningar görs bland annat enligt fi-
gur 2 mellan regionplan och översiktsplan, 
mellan översiktsplan och detaljplan. Men 
lika ofta görs avvägningar inom ramen 
för respektive process (de krökta pilarna). 
Avvägningarna i de första fallen har en sty-
rande verkan som sätter ramarna för vad som 
är möjligt att göra på efterföljande nivåer. 
Inom processerna görs kontinuerligt val och 
ställningstaganden som påverkar i vilken 
riktning och vilka alternativa sätt att lösa 
problem på som blir möjliga.

Hur görs avvägningar?
Hur avvägningar görs beror på en mängd oli-
ka faktorer. Vi kan koppla tillbaka till ovan-
stående om vad som måste göras, vad som 
behöver göras och vad som är möjligt att göra 
i den enskilda situationen. När transparens 
eftersträvas är det önskvärt att avvägning-
arna redovisas så att bakomliggande tanke-
gångar blir synliga. Motiverade beslut och 
ställningstaganden är ett sätt att göra det på.

Men i praktiken görs avvägningar inte 
alltid som politiska beslut eller ens medvetet 
utan ofta ”blir det bara” på ett visst sätt och 
det är ett skäl till att uttrycket ”svart låda” 
används som metafor – skälen till besluten är 
dolda. Planerarens situation är mycket kom- 
plex och trots tillgång till mycket informa-
tion saknas ofta tid och möjlighet att fatta be-
slut med all kunskap på bordet. Avvägningar 
görs därför ofta intuitivt och utifrån erfaren-
het om hur man gjort tidigare (sådan erfa-

VAR GÖRS AVVÄGNINGAR?

Var behöver vi zooma in för att få syn på viktiga avväg-
ningar?

Mellan nivåer
• Hur regionplanens ställningstaganden styr översikts-

planeringen.
• Hur översiktsplanen styr detaljplaneringen.

I processerna
• När bestäms vad av vem?

Uppföljning och återkoppling mellan nivåer ”nedifrån 
och upp”.

Figur 2. Avvägningar på olika nivåer. Baserad på illustration i Ann Åkerskogs 
presentation.

Miljöbedömning

Miljöbedömning ibland

Uppföljning och återkoppling

Sammanfattande 
redogörelse

Planeringsunderlag

Miljöbedömning

ÖVERSIKTSPLAN

REGIONPLAN

DETALJPLAN
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renhet ifrågasätts emellertid av Sjöberg, L., 1986). 
Beslut berättigas också ofta i efterhand genom att 
hänvisa till underlag och alternativ som passar för de 
val som redan gjorts (Odelstad, J., 2002).

Ofta handlar avvägningarna om att avgöra vil-
ken den lämpligaste markanvändningen på en plats 
är. Ibland går flera användningar att kombinera, 
men långt ifrån alltid, det blir konflikter mellan in-
tressena. Då behöver en planerare väga mellan olika 
alternativa användningar – där kommer faktorerna 
måste, behöver och möjligt åter in i bilden. Är det 
fråga om ett riksintresse väger det tyngre än andra 
intressen och prioriteras därför att vi kommit över-
ens om att det ska väga tyngre än andra intressen.

Ibland är det fråga om att väga mellan enskilda 
och allmänna intressen och då handlar det snarare 
om hur man ska väga de enskilda intressena, enskilt 
eller gemensamt, och när de väger över det allmänna 
intresset eller tvärtom. Då kan det handla om att 
klargöra om ett intresse verkligen är tillräckligt vik-
tigt/tungt – som en fjäder som dras ut långt när man 
har en tung resväska.

Det är omvittnat i bland annat Boverkets rapport 
2014:31 att det saknas metoder för att göra dessa 
avvägningar och därför blir avvägningen inte sällan 
erfarenhetsbaserad eller intuitiv. Maktaspekter och 
vad som är politiskt gångbart är centrala i de ställ-
ningstaganden som görs i ”den svarta lådan”.

Den svarta lådan – hur kan vi göra den 
mindre svart?

Transparens i planeringsprocessen
I vardagligt språkbruk brukar vi jämställa trans-
parens med insyn, ibland öppenhet och i viss mån 
också ansvarighet. Beslut med hög kvalitet kräver att 
sakskäl och värderingar reds ut och att beslutsfat-
tarna har förtroende för experterna. Transparens är 
emellertid inte en fråga bara för politiska beslutsfat-
tare. I ett demokratiskt system måste det också fin-
nas allmän insyn i besluten. Det måste vara möjligt 
för allmänheten att se hur besluten fattas och att se 
bakomliggande fakta och värdeargument. Öppenhet 
räcker inte – transparens kräver mer än så. Det kan 
finnas öppenhet i form av tillgång till information, 
utan att detta ger transparens.

”Insyn i myndigheter är nödvändigt för att sä-
kerställa att medborgarna har tillgång till informa-
tion i angelägenheter som angår dessa samt för att 
förhindra korruption.”

”Man kan säga att insyn principiellt förutsätter 
att beslutsfattarna motiverar sina beslut samt att de 
gör det på ett sätt som är begripligt.”

Att öka transparensen i en avvägningssituation 
som planering är skulle i så fall handla om att

1. stärka det faktabaserade kunskapsunderlaget,
2. reda ut vad som betraktas som rätt och accepta-

belt i samhället och
3. stärka förtroendet mellan de handlingar som 

görs av planeringens aktörer och tydliggöra deras 
roll i beslutsprocessen.

Enligt RISCOM-modellen (Dnr KASAM 37/06, 
2006) består transparens av tre hörnstenar: fakta, 
legitimitet och autenticitet.

Det skulle för fysisk planering handla om att fak-
taunderlaget som används kan betraktas som ”sant” 
eller pålitligt för att det tagits fram enligt tillförlit-
liga och vetenskapliga metoder. De beslut som fattas 
är legitima för att processen har gått rätt till och 
politikerna är demokratiskt valda. Autenticiteten 
handlar om att politikerna står för sina handlingar 
och att de är i samklang med de värderingar de har.

RISCOM framförde också behovet av att de 
processer som föregår beslutsfattandet är tillräckligt 
krävande så att frågor får en allsidig belysning och 
att frågor som ställs under processen får svar. Detta 
benämner de ”stretching” och det kan sägas vara en 
central egenskap för att uppnå transparens. 

Transparens handlar således om att det finns en 
allmän insyn i besluten och hur besluten fattas, att 
kunna se vilka fakta som ligger till grund för be-
slut och vilka värderingar som genomsyrar förslag. 
Planprocesser enligt PBL ställer krav på samråd och 
samrådsredogörelser som ska borga för medbor-
garnas insyn och deltagande, vilket ska säkerställa 
transparens. Vi har redan ett system som garanterar 
transparens enligt ovanstående kriterier. På vilket 
sätt kan vi då skapa en modell för att öka den? 

Planeringsunderlag som redovisar fakta och som 
är enkla att hitta, förstå och använda, bidrar till att 
öka vikten av planeringsunderlaget. Att underlag 
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Ann Åkerskog  är landskapsar-
kitekt och fil.dr i landskapspla-
nering. Tidigare har hon bland 
annat arbetat som universitets-
lektor på SLU Ultuna och vid 

Länsstyrelsen i Uppsala. För närvarande arbetar Ann 
Åkerskog som samhällsplanerare på Naturvårdsverket 
med frågor som rör miljöbedömningar av planer och 
program samt med avvägningar mellan mål och intres-
sen i fysisk planering i samverkan med andra nationella 
myndigheter. I ett pågående forskningsprojekt stude-
rar hon tillsammans med forskare från SLU och Gävle 
högskola hur människor i brandområdet i Västmanland 
har påverkats av att deras landskap gick upp i rök.

som används vid avvägningar och beslut är trovär-
diga och användbara kan öka transparensen.

Ett sätt att öka legitimiteten är att öka kraven 
på motiverade beslut och tydligare redovisade ställ-
ningstaganden vid avvägningar mellan olika all-
männa intressen och mellan allmänna och enskilda 
intressen. Dessa motiveringar behöver vara redovi-
sade på ett sätt som är begripligt för dem som deltar 
i planeringsprocessen. Motiverade beslut tydliggör 
hur hänsyn har tagits till olika synpunkter under 
processen. Detta kan vara svårt nog i politiskt be-
slutfattande.

Att öka autenticiteten när det gäller fysisk pla-
nering är svårare men kan handla om att säkerställa 
att tidigare avvägningar och ställningstaganden som 
har gjorts inom ramen för planeringsprocesser sä-
kerställs även i kommande planer i hierarkin, så att 
kommunen/politikerna kan hålla fast vid en tydlig 
linje. 

Kopplingen till landskapet
En organisatorisk svårighet att göra hållbara av-
vägningar är att översiktsplaner och detaljplaner 
ofta utarbetas på olika myndighetsavdelningar el-
ler kontor vilket medför att de som är satta att ut-
arbeta översiktsplaner respektive detaljplaner inte 
alltid pratar med varandra. Det ökar risken för 
bristande kommunikation mellan dessa plannivåer. 
Länsstyrelserna hanterar frågor om miljöskydd, na-
turvård, klimat, jordbruk och så vidare, ofta inom 
separata enheter. Likaså finns i våra kommuner en 
mängd olika nämnder. Till detta kommer riksin-

tressemyndigheterna som ansvarar för sina respek-
tive intressen. Det är därför gott om stuprör och få 
hängrännor som binder samman till helhetsförstå-
else för komplexa problem.

Kanske skulle ett landskapsperspektiv kunna 
hjälpa till att finna synergieffekter mellan olika in-
tressen, organisationer och lagrum – det vill säga bi-
dra till att förena stuprören. Skulle det kunna skapa 
en tidigare i många fall saknad helhetsbild?

Troligen når vi inte hela vägen fram men en god 
bit på väg. Och ett landskapsperspektiv kanske kan 
utgöra en arena där många perspektiv kan mötas och 
ses i ett sammanhang. Det skulle troligen bidra till 
att både underlätta avvägningarna och göra dem mer 
transparenta.

Kan ett landskapsperspektiv bidra till att finna synergieffekter mellan olika intressen, organisationer och lagrum? Foto: Sigge Nordin.

Foto: Naturvårdsverket
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Fram till 2025 bedöms Sverige behöva 710 000 nya 
bostäder för att hålla jämn takt med befolkningsök-
ningen. Det råder bostadsbrist i en stor majoritet av 
våra kommuner. Vi står alltså alla inför utmaningen 
att bygga smart och ta hänsyn till exempelvis natur 
och kulturvärden, samt öka takten på byggandet 
markant. Hur klarar vi denna utmaning? Finns det 
några framgångsfaktorer i Örebro att inspireras av?

Örebro har en storstadsmässig stadskärna och 
natur på kort cykelavstånd från stadskärnan. Inom 
kommunen ansvarar Mark- och exploateringsavdel-
ningen i Stadsbyggnadsförvaltningen för bland an-
nat bostadsbyggande, markförsäljning och exploate-
ringsfrågor, men också för naturvård och friluftsliv. 
Inom förvaltningen finns även översiktlig plane-
ring/stadsplanering. Örebro kommun menar att det 
samlade ansvaret underlättar en planering som både 
innebär att Örebro bygger mest nya bostäder per 
invånare av de största städerna och att örebroarna 
på samma gång har närmast till grönområden och 
naturreservat.

Vi har valt att fokusera arbetet med landskapet 
som utgångspunkt. Vi har definierat olika land-
skapstyper att utveckla, till exempel det tätortsnära 
vardagslandskapet, som ska ge människorna möjlig-
het till friluftsliv och naturupplevelse.

Vi inom Örebro kommun menar att vi lyckas 
kombinera naturvärden med ökat bostadsbyggande 
genom att följa upplägget Varför? – Hur? – Vad blir 
resultatet?

Varför?
Ett skäl är att vi vill utnyttja och tillgängliggöra na-
turen som källa till människors hälsa och livskvali-
tet. Människor med god tillgång till grönområden 
upplever sig friskare. Att ge möjlighet till boende 
nära grönområden resulterar i fler nöjda, mer fysiskt 

aktiva, mindre stressade och mindre överviktiga in-
vånare. Närheten till naturen ökar den tid vi vistas i 
den med förbättrad folkhälsa som följd. 

Av örebroarna bor 97 procent inom 300 meters 
avstånd till ett grönområde. I kommunen finns 20 
natur- och kulturreservat (flest i Sverige). Reservaten 
ligger som en krans kring staden och säkerställer åt-
komsten till grönområden. Det innebär att alla öre-
broare har förhållandevis god tillgång till naturen. 

Hur?
Örebro kommuns markanvisningsprocess, alltså vårt 
sätt att planera och sälja mark, har av Stockholms 
stad fått namnet Örebromodellen. Modellen innebär 
att kommunen först gör detaljplanen, varpå mark-
anvisningsprocessen inleds. Detta leder till snabbare 
processer och kortare ledtider för både kommun och 
byggherrar. Den kommunala planeringen, lång- eller 
kortsiktig, blir snabb, smart och smidig.

Örebro kommun bedriver även en aktiv mark-
politik som förenklar den långsiktiga planeringen. 
Kommunen är en stor aktör på marknaden och har 
en stark markförvärvsorganisation.

Arbetssättet förutsätter en god planberedskap, 
och i det här fallet har det lett till nästan 1 000 nya 
bostäder per år de senaste åren, vilket är i takt med 
vad marknaden efterfrågar gällande nyproducerade 
bostäder i Örebro. Det är en av de högsta siffrorna i 
landet, både per capita och i reella tal.

Markförsäljningarna leder till en starkare kom-
munal ekonomi som leder till ökade ekonomiska 
utrymmen för naturvården. Kommunen ser det inte 
som att den måste välja det ena eller andra, utan 
medborgarens bästa är prioriterat i planeringen, vil-
ket innebär planering för natur och för naturvård.

Att klara detta kräver smart organisation. Vi har 
en organisation som gör att naturvärdestänk kan 

Att kombinera utveckling och bevarande av 
naturområden med kraftigt byggande

Malin Björk, Örebro kommun
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komma in tidigt i olika stadsbyggnadsprocesser – 
naturvården är med och möjliggör exploatering och 
bidrar till att vi hittar konflikter tidigt. 

Planeringsavdelningen och Mark och exploate-
ringsavdelningen, inklusive Naturvårds- och Exploa- 
teringsenheten, har ett mycket nära samarbete av-
delningarna emellan – vi sitter till och med fysiskt 
nära varandra. I planeringen kan vi därför identifie-
ra och jobba med eventuella konfliktpunkter tidigt. 
Det nära samarbetet är en av de stora nycklarna till 
framgången.

Vad blir resultatet?
Ett rikt evenemangs- och kulturliv, goda möjlighe-
ter till fritidsaktiviteter, tillgänglighet, bra utbild-
ning och social samvaro är några faktorer som gör 
en stad attraktiv. 

I en artikel i Dagens nyheter 2012-03-24, 
”Bopriser ökar med grönskan”, framgår att sex av 
tio kan tänka sig att betala mer för en bostad om 
den ligger vid ett grönområde. Det är viktigare än 
närhet till kultur och restauranger, shopping och 
nattliv tillsammans (Kairos Future Global Garden 

Dialog förs om utform-
ning baserad på aktörens 
egna förslag och utifrån 
handlingsplanen.

Hur fort det går beror på hur snabbt 
företaget klarar förberedelserna. 
Möjlighet till förlängning finns.

MARKKÖP

FAST 
PRIS

HANDLINGSPLAN FÖR 
STADENS BYGGANDE

Planläggning

6–12 månader

Förstudie

4–12 månader

Reservation 4–12 månader

Bygglov 3–10 veckor
BYGGSTART

MARKANVISNING

Majoriteten örebroare har mycket nära till naturen från sina hem. Foto: Torbjörn Arvidsson.

Figur 1. Örebromodellen. Baserad på illustration i Malin Björks presentation.
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Malin Björk har en utbildning i 
ekologi från Sveriges lantbruks- 
universitet och har tidigare job- 
bat ett par år på ArtDatabanken. 
Sedan tio år är hon anställd på 

Örebro kommun, där hon idag är naturvårdschef och 
arbetar med frågor kring naturvård och friluftsliv i sam-
hällsbyggnadsprocessen.

Report 2012). När naturvården och exploateringen 
går hand i hand, då ökar folkhälsan och det är en 
samhällsekonomisk framgång.

Motsättningen naturvård/ökat bostads-
byggande
Vi vill säkerställa örebroarnas tillgång till grönom-
råden och samtidigt skapa möjlighet för flera att 
flytta in i kommunen. För Örebro kommun handlar 
det om att skapa en god bebyggd miljö där män-
niskor vill bo, leva, verka och uppleva.

I Örebro utökar vi våra naturreservat och bygger 
samtidigt nästan 1 000 bostäder per år. Vi hoppas 
att det ovanstående ska vara del av lösningen – vi ser 
möjligheterna istället för problemen.

• Förankra hos politiker och tjänstemän.
• Ta med naturvård tidigt i planeringen.
• Våga visionera i översiktsplanen (”det som inte 

finns på kartan finns inte”).
• Markägare – det är enklare för kommuner som 

äger mycket mark jämfört med små ägare.
• Kompetens – kommunen måste besitta kompe-

tens på naturvårdsområdet.

Försvårande parametrar:
• Trubbiga instrument – till exempel detaljplan 

och exploateringsavtal. I dem kan vi inte alltid 
ställa krav utan behöver skapa frivilliga överens-
kommelser som bygger på byggherrens intresse 
och välvilja. 

• Negativ mediabevakning.
• ”Välja sina strider”.
• Relationer och samarbeten mellan olika kompe-

tensområden.

Till attraktiva städer kommer
• Skattebetalare.
• Turister.
• Investerare.

Attraktiva städer får
• God lokal ekonomi (skatt).
• Handel.
• Gott företagsklimat.

Attraktivitet

Nya örebroare, 
företag, turister, 
fastighetsvärden

Intäkter

Satsningar

Figur 2. Vad blir resultatet? Baserad på illustration i Malin Björks 
presentation.

Foto: Susanne Flink

Förutsättningar för att kombinera utveckling och 
bevarande av natur med ökat bostadsbyggande:
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Den svenska fjällmiljön hyser natur- och kul-
turmiljöer med höga värden som samtidigt är av 
stort intresse för olika markanvändningsaktörer. 
Detta gör att stora utmaningar kvarstår enligt 
Naturvårdsverkets förslag till strategi för att nå mil-
jökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Kunskapsbrist 
pekas ut som ett stort problem, trots att många data 
är tillgängliga. Problemet är därmed snarare att 
kunskapen inte används i praktiken, till exempel i 
planeringsprocesser.

Utmaningen
Översiktsplaneringen i fjällkommunerna skulle 
kunna vara det självklara verktyget i arbetet med 
att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 
Kommunen har som lokal myndighet en central roll 
i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, 
per definition, hantera markanvändningsfrågor i ett 
landskapsperspektiv. Detta sker inte i någon större 
utsträckning idag då endast fem av femton fjäll-
kommuner har aktuella översiktsplaner. Det finns 
ett stort behov av att utveckla bättre metoder och 
processer för att göra det kommunala planerings-
verktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat, pro-
cessorienterad och förutseende – exempelvis genom 
ökat inslag av deltagande planering – vilket kan leda 
till att arbetet med översiktsplanering känns mer an-
geläget och viktigt även för mindre och ekonomiskt 
svagare landsbygdskommuner.

Målet
I Vilhelmina kommun ska forskarna tillsammans 
med myndigheter, lokala aktörer och kommunmed-
borgare utveckla metoder för att ta fram en grön 
översiktsplan. Översiktsplanen baseras på uthållig 
markanvändning och ska omfatta faktiska natur- 
och kulturvärden och aktuella såväl som framtida 

Grön översiktsplan i Vilhelmina kommun – 
ett exempel på deltagande landskapsplanering

Therese Bjärstig, Umeå universitet

förutsättningar för strategisk planering för hur olika 
intressen kan samsas i fjällandskapet. I projektet in-
går också att identifiera vilka hinder och möjligheter 
en process av detta slag möter samt hitta metoder 
för att uppnå ökat engagemang och en större lokal 
medverkan i planprocessen.

Vilhelmina ligger i södra Lappland. Foto: Gunnar1m (CC BY-SA 3.0), 
via Wikimedia Commons.
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Vinsten
Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resul-
tera i en levande planprocess och ett nytt plandoku-
ment för Vilhelmina kommun. Förhoppningsvis ska 
detta kunna ligga till grund för liknande processer 
även i andra gles- och landsbygdskommuner med 
stora landskaps- och naturtillgångar. På sikt ska 
projektet bidra till en hållbar och storslagen fjäll-
miljö samt att landskapsperspektiv blir integrerat i 
översiktsplaneringen. Väl genomarbetade, relevanta 
och användbara översiktsplaner visar på de konkreta 
förutsättningar som finns på lokal nivå för att arbeta 
strategiskt mot en mer hållbar markanvändning i 
förhållande till regionala och nationella mål.

Med sikte på Vilhelmina 2030. Foto: Vilhelmina kommun.

Therese Bjärstig är docent i 
statsvetenskap vid Umeå uni- 
versitet. Hon disputerade 2007 
på en avhandling om skogs-
politik och EU. Hennes främsta 

forskningsintressen rör samarbeten, styrmedel och 
implementeringsprocesser på såväl lokal och nationell 
som europeisk nivå, med särskilt fokus på skogspoli-
tik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning samt lands-
bygdsutveckling. Therese Bjärstig har också engage-
rats inom ramen för olika utvärderingsuppdrag, bland 
annat den pågående löpande lärande utvärderingen 
av EIP-Agri (EIP står för Europeiska innovationspartner-
skapet). Hennes senaste forskningsprojekt behandlar  
svenska skogsägares syn på skogens sociala värden, 
samt hur kommunal översiktsplanering kan bli ett 
innovativt verktyg för deltagande landskapsplanering.

Foto: Mattias Pettersson
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Blå översiktsplan – gemensam planering av 
havs- och kustvatten

Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän

Vilket Bohuslän vill vi lämna över till 
våra barn?

Det är många intressen som kon-
kurrerar om havet som resurs. Därför 
behövs ett gemensamt förhållningssätt 
som långsiktigt både skyddar och ut-
vecklar livet på, i och vid havet i norra 
Bohuslän. Det är anledningen till att 
kommunerna i norra Bohuslän tar fram 
en blå översiktsplan (Blå ÖP) och en 
maritim näringslivsstrategi tillsam-
mans. Att beskriva de olika intressen-
ternas förväntningar med konsekvens-
analyser baserade på god kunskap om 
havet är en viktig del av arbetet. Arbetet 
hakar i nationella och regionala stra-
tegier, bland annat Västra Götalands 
maritima strategi och arbete med det 
maritima klustret.

Den blå översiktsplanen omfattar 
både kustvatten och öppet hav inom 
kommunernas gränser. Arbetet grun-
dar sig på ett omfattande samarbete 
kring plan- och utvecklingsfrågor i 
havsbandet där norra Bohuslän ligger 
långt framme nationellt. Vår plan blir 
ett viktigt verktyg för hur vi ska nyttja 
våra gemensamma marina resurser. Allt 
i syfte att norra Bohusläns kust och hav 
även i framtiden ska vara attraktivt för 
boende, verksamheter och besökare.

Just nu pågår ett samråd med syfte 
att förbättra beslutsunderlaget och att 
ge berörda insyn i arbetet liksom möj-
lighet att påverka planens utformning. 
En rad intressen ska samsas för att vi 
ska kunna bevara och utveckla våra 
havsresurser. I planen finns mål och re-
kommendationer för hur frågor som rör 
havet ska hanteras. Planen pekar också 

ut specifika områden där vissa verksamheter är särskilt lämpliga. 
Det gäller allt från vattenbruk till friluftsliv, fiske, marin energi 
och hamnverksamhet.

Vilket Bohuslän vill vi lämna över till våra barn? Foto: Carl Dahlberg.
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Carl Dahlberg är processledare 
för Tillväxt Norra Bohuslän som 
är en samverkansplattform för 
Strömstads, Tanums, Sotenäs 
och Lysekils kommuner. Han är 

marinbiolog och arbetar med landsbygdsutveckling 
och maritima frågor. Carl Dahlberg försöker förena 
näringslivs-, miljö- och planfrågor till en hållbar ut-
veckling av norra Bohusläns kommuner. Tillväxt Norra 
Bohuslän är i full fart med en blå översiktsplan och har 
nyligen färdigställt sin maritima näringslivsstrategi.

Processen
Processen Blå översiktsplan leds av en styrgrupp med 
kommunalråd och oppositionsråd ifrån de ingående 
fyra kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekil. Arbetet bygger på ett förarbete med flera 
projekt där ”Kustzonsprojektet”, ”Samverkansplan 
för värdefulla kust och skärgårdsområden” samt 
”Strukturplansarbetet” är de viktigaste. Samverkan 
har varit centralt då tjänstemän från plan-, miljö-, 
näringslivs- och GIS-enheter på de olika kommu-
nerna har varit involverade. För dessa relativt små 
kommuner har detta samarbete och delande av re-
surser varit nödvändigt. Samverkan och gott sam-
arbete med länsstyrelsen, regionen, universiteten 
och turistrådet Västsverige har också varit viktigt. 
Samtidigt pågår en nationell havsplaneringsprocess 
som påverkar och påverkas av vårt arbete.  

I strukturplansarbetet identifierades tre huvud-
värden som bas för norra Bohusläns attraktivitet: 
”Naturen och landskapsbilden”, ”Kulturhistoriska 
värden” och ”Levande kustsamhällen”. Dessa vär-
den fortsätter att genomsyra arbetet och är också 
en bidragande orsak till viljan att driva processen. 
Arbetet är grundat i en medvetenhet om vikten av 
havet för våra kommuner och en vilja att plocka fram 
de möjligheter som havsanknutna verksamheter kan 
föra med sig. Framtagandet av en maritim strategi 
för området har varit integrerad i processen.  Denna 
strategi och underlagen till den har sedan bidragit 
till planen. 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Planen är uppdelad på fem fokusområden:
• Naturvärden.
• Marina livsmedel.
• Maritim turism.
• Sjöfart och båtnäring.
• Marin energi och forskning.

Dessa områden har analyserats i detalj. 
Exempelvis har en analys identifierat vilka eko-
systemtjänster som är nödvändiga för respektive 
område och befrämjande eller begränsande loka-
liseringsfaktorer har tagits fram. Kopplat till varje 
område finns blå samhällsbyggnadsmål, strategier 
samt specifika rekommendationer. Planen finns i 
sin helhet på www.tillvaxtbohuslan.se. Planen kom-
mer fungera som ett tematiskt tillägg till respektive 
kommuns översiktsplan i norra Bohuslän. 

Några exempel på landskapsperspektiv som pla-
nen tar upp är rekommendationerna runt orördhet, 
säsongsvariationer och multifunktionella platser. En 
svårighet som man stöter på är att det område som 
ibland upplevs som orört oftast nyttjas till ett eller 
flera syften av tidsbegränsad art. Fiske, sjöfart och 
försvarsverksamhet är alla exempel på temporära 
anspråk. En annan balans är den mellan att bevara 
kulturhistoriskt intressanta platser och samtidigt 
tillåta och möjliggöra utveckling och levande kust-
samhällen. Inom arbetet har vi ofta diskuterat att 
”inte såga av den gren vi sitter på”. Detta gäller fort-
satt för både natur-, kultur- och landskapsvärden.

Illustration ur Carl Dahlbergs presentation.
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Jordbruksmarken är skyddad i Miljöbalkens bestäm-
melser, men hanteras ofta som ett problem snarare 
än en möjlighet i den fysiska planeringen. Krister 
Sernbo gav exempel på hur vi kan hantera lagens 
krav på skydd av jordbruksmark, bland annat ge-
nom att arbeta medvetet med begreppet ”väsentligt 
samhällsintresse”. Han gav också exempel på hur vi 
kan väva in jordbruksmarken som en del i det stra-
tegiska hållbarhetsarbetet, på regional, kommunal 
och stadsdelsnivå.

Hur hanteras jordbruksmarkens värden i den 
fysiska planeringen?

Krister Sernbo, Ekologigruppen

Krister Sernbo är hållbarhets-
strateg på Ekologigruppen och 
arbetar med strategisk plane-
ring på regional, kommunal och 
lokal nivå. Han är särskilt erfaren 

i arbetet med att integrera sammanhållen bebyggelse 
med gröna strukturer och ekosystemtjänster. Krister 
Sernbo har arbetat med landsbygdsstrategier inom 
regional utvecklingsplan för Stockholm och med stra-
tegier för jordbruksmark inom flera översiktsplaner.

Foto: Pudelek (CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0), via Wikimedia Commons.



Landskapsforum 2017: Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar 27

Gruppdiskussioner dag 1

Alla deltagare ombads att formulera frågor kring en utmaning/ett problem som de 
upplever när det gäller landskapsperspektiv i fysisk planering. Frågorna nålades under 
dagen upp på en vägg hos KSLA och alla konferensdeltagare fick sedan rösta på den 
utmaning som de helst ville diskutera. 

De fyra frågor som fick flest röster diskuterades i skilda rum och den som formu-
lerat frågan/utmaningen började med att berätta om hur hen såg på just detta pro-
blem. Efter denna inledning fick alla deltagare i gruppdiskussionen delta och berätta 
om hur de upplevde utmaningen/problemet.

Efter en stund övergick diskussionen till att handla om möjliga lösningar. Resultaten 
av gruppdiskussionerna noterades på två blädderblock/tavlor med rubrikerna 
Problem/utmaning och Möjliga lösningar och redovisas på de följande sidorna av de 
personer som ledde gruppdiskussionerna.

Deltagarna uppmanades formulera utmaningar och problem. Diskussionerna skedde sedan i olika rum före återgång till plenisalen och 
genomgång. Foto: Anders Esselin.
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Problem/utmaning
• Det är viktigt med ”mycket” planeringsunderlag 

för fullständig bild, men hur hanteras alla dessa?
• Nationell nivå kan ge för grova generaliseringar, 

men alltför detaljerade kartunderlag kan skapa 
problem – man väljer efter ”minsta motståndet” 
(till exempel där det inte finns några restriktio-
ner).

• Vikten av förståelse av process, teknik, plan.
• Checklistor med enkla lösningar är inte alltid bra 

– risk att helhetsbedömning tappas bort.
• Hur hanteras osäkerheter som planeringsfaktor?
• Vardagslandskapets funktionalitet glöms ofta 

bort och saknar skydd.
• Förhållningssätt till medborgardialog/-inflytan-

de.
 

Möjliga lösningar
• Tydliggör de förutsättningar som gäller, då kan 

svarta boxen öppnas.
• Motiverade beslut underlättar förståelsen vid ge-

nomförandet.
• Om ”problem” hanteras (det vill säga vissa av-

vägningar redan är gjorda) på strategisk nivå så 
underlättar det senare i processen.

• Koncensus är inte alltid bäst – polarisering kan 
lyfta/synliggöra (intresse)konflikter tidigt, och få 
in alla väsentliga frågor tidigt i processen.

• Ange förhållningssätt, exempelvis ”tänk på det-
ta”, och lås inte fast i detaljer.

• Lyft nivån för att även se till omgivningar, till 
exempel angränsande kommuner.

• Ekosystemtjänstbedömning/-värdering – ett 
kompletterande beslutsunderlag.

Metoder för avvägningar i fysisk planering – vad 
behöver de hantera? 

Utmaning: Ann Åkerskog, Naturvårdsverket
Diskussionsledare: Göran Blom, Naturvårdsverket

Foto: Ylva Nordin.
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Problem/utmaning
• När få kommer på möten – hur legitimt blir un-

derlaget till beslut och besluten i sig själva?
• Om folk deltar i möten och sedan inget händer 

så upplever många att deras inflytande/möjlighet 
att påverka är lågt eller obefintligt.

• Möteströtthet. Idag vill många myndigheter att 
allmänheten ska delta i möten, vilket innebär 
många möten med olika kommunkontor och 
med regionala och nationella myndigheter.

• Landsbygden är redan idag beroende av civil-
samhället och lokalt engagemang. Om kom-
munen eller någon regional eller nationell myn-
dighet kallar till möte så upplevs det inte alltid 
intressant eller relevant – ”det fungerar ändå”.

• På många håll och i många grupper finns ett för-
akt för myndigheter.

• Det råder en generell kunskapsbrist om lagar, 
regler, processer med mera.

• Det är ofta ”experter” som leder och styr pro-
cesser, vilket gör det svårt för allmänheten att 
ifrågasätta.

• Deltagandeprocesser kostar mycket tid och 
pengar, men det är inte säkert att det blir bättre 
resultat, att man löser konflikter, utan det kan 
lika gärna bli ännu rörigare, ännu mer komplext.

• Idag saknar politiken och politikerna visioner. 
Det är i civilsamhället visionerna och engage-
manget finns, men på många platser är det allt 
färre som engagerar sig ideellt.

Hur kan man skapa intresse för och deltagande 
i planeringsprocesser?

Utmaning: Therese Bjärstig, Umeå universitet
Diskussionsledare: Anders Esselin, Man & Nature

Möjliga lösningar
• För att skapa engagemang krävs ofta en större 

förändring, en akut fråga (till exempel nedlägg-
ning av skola), en maffig konflikt. Det vill säga 
responsen och engagemanget är ofta reaktivt 
snarare än proaktivt.

• Klimatförändringar kan vara en sådan sak som 
skapar förutsättningar/krav på större föränd-
ringar och därmed ett större engagemang från 
medborgare.

• Folkbildning om lagar, processer, översiktsplaner 
med mera – gärna i samarbete med intresseorga-
nisationer.

• Underskatta inte värdet av traditionella organi-
sationer och strukturer, exempelvis socknar, bya-
föreningar, byamän.

• Ta faktisk hänsyn till inspel från kommunmed-
borgare – lyssna och återkoppla.

• Sätt upp spelregler för möten och processer.
• Lyft helhetsperspektivet och förstå att det för 

medborgarna handlar om mycket mer än den 
fysiska miljön och planeringen.

• Stötta och stärk civilsamhället, men tänk på att 
behoven ser olika ut på olika platser. I lands-
bygdskommuner behövs ekonomiska bidrag, 
samverkan och att man tänker ”större”. I städer 
handlar det mer om tillgång till det offentliga 
rummet, om tillgång till allmänna ytor och lo-
kaler, eftersom samlingsplatser i städer ofta har 
blivit kommersialiserade.

• Det finns ett intresse för samråd och dialog mel-
lan det offentliga och civilsamhället, men det of-
fentliga behöver uppmuntra civilsamhället.

Foto: Wolters Kluwer Skandinavien (CC BY 3.0).
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Problem/utmaning
• Brist på kunskap, underlag och verktyg.
• Det finns stora svårigheter kring att visa på vad 

konsekvenserna av planeringen blir på lång sikt 
för landskapen.

• Planeringen utgår från en ”urban norm”.
• Oklara strategier för tätortsnära landsbygd.
• Planerande enheter har ofta dålig koll på mark-

ägarstrukturer.
• Planering utförs i en annan temporär och geo-

grafisk skala än vad många av processerna i land-

Hur kan ett landskapsperspektiv inom fysisk 
planering bidra till att värna om jordbruksmarken 
som resurs och utveckla landsbygderna?

Diskussionsledare: Simon Jonegård, Jönköpings kommun

skapet sker i, till exempel jordbruksmark.
• Jordbruksmark är långsiktigt oerhört värdefull, 

men har lågt bruksvärde.
• Det är svårt att vikta jordbruksmarken mot and-

ra intressen.
• Sektorsmyndigheter som Skogsstyrelsen och 

Jordbruksverket är inte involverade i fysisk pla-
nering.

• I program och strategier finns en stor kunskaps-
brist om kulturarv.

Problem: Det är svårt att vikta jordbruksmarken mot andra intressen. Foto: Andreas Vilén (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons.
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Problem: Jordbruksmark är långsiktigt oerhört värdefull men har lågt bruksvärde. Foto: Jake Sloop.

Möjliga lösningar
• Beskriv och lyft fram demografiska förhållanden 

och markägarstrukturer.
• Genom kommunernas arbete med Plan- och 

bygglagen (PBL) finns en potential att peka ut 
viljeinriktningen.

• Processer för att fånga in lokal kunskap i plane-
ringsprocesser.

• Identifiera och utveckla landskapens olika ka-
raktärer.

• Ökad samverkan mellan stad och land.
• Tydligare lagstiftning/tillsyn.
• Handlingsplan för Grön infrastruktur och eko-

systemtjänster kan även bidra till att lyfta land-
skaps-/landsbygdperspektivet.

• Samordna olika sektorer (exempelvis jordbruk 
och skogsbruk) och olika enheter på bland annat 
länsstyrelserna.

• Inspireras av exempel från Europa och lära av 
modellområden såsom biosfärområden.

• Arbete i landsbygdskommitté, med livsmedels-
strategier och med skogsstrategier kan bidra till 
att lyfta viktiga frågor.

• Landskapen har otroliga kvaliteter vilket också 
bör framgå av kommunernas översiktsplaner.

• Nå ut till allmänheten om landskapens värden.
• Skolor bör involveras för att stärka lokal kun-

skap.
• Stödja brukarna för en bättre lönsamhet inom 

jordbruket.
• Bevara hållbara brukningsenheter.
• Kommunalt drivet jordbruk kan bidra till att 

värna jordbruksmarken (denna punkt var inte 
alla överens om).

• Öka andelen ”lokal” upphandling.
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Den svenska lagstiftningens bestämmelser an-
gående hushållningen med mark och vatten ger 
goda förutsättningar för ett helhetsperspektiv som 
stämmer väl överens med såväl miljömålen och kul-
turmiljömålen som med Europeiska landskapskon-
ventionen. Bestämmelserna är därtill relevanta för 
arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjäns-
ter. Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna 
har emellertid, som en effekt av planeringssystemets 
sektorstänkande, i allt väsentligt kommit att redu-
ceras till hanteringen av riksintressen. Frågan om 
sektorisering ska i detta sammanhang dock i förs-

Riksintressen – helhetsperspektiv eller 
traditionellt sektorstänkande?

Carl Johan Sanglert, Länsstyrelsen Jönköping

ta hand inte förstås i termer av den tematiska och 
rumsliga uppdelningen mellan olika sakområden 
i lagtexten, eller mellan olika sektorsmyndigheter, 
utan som en konsekvens av tillämpning och orga-
nisation. 

Hushållningsbestämmelserna, liksom plan- och 
miljölagstiftningen i sin helhet, förutsätter olika 
former av tematiska uppdelningar av landskaps-
rummet men med andra utgångspunkter än för de 
mer direkta områdesskydden. Något tillspetsat ut-
gör hushållningssystemet en slags planeringsförut-

Figur 1. Modell över två planeringssystem – trianglarna beskriver skärningspunkten mellan den administrativa avgränsningen av historiskt 
betingade värden (fasta fornlämningar, naturreservat, riksintressen) och de prioriteringar som görs i samband med olika former av utred-
ningar. Baserad på illustration i Carl Johan Sanglerts presentation.

Bred rumslig, tematisk 
och kronologisk ansats 

i utredningsprojekt

Rumslig tematisk och 
kronologisk avgränsning 
av enskilda objektkate-
gorier

Prioriteringar 
av olika projekt

Generella drag i värde-
ringen av landskapshis-
toriska värden

Utredningsprocess

Administrativ/juridisk avgränsning 
av historiskt betingade värden

Landskap
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Carl Johan Sanglert är kultur-
geograf och antikvarie vid Läns- 
styrelsen i Jönköpings län och 
arbetar med kulturmiljö- och 
landskapsfrågor kopplade till 

samhällsplanering och miljömål. En aktuell arbetsupp-
gift är att revidera länets riksintressen för kulturmiljö-
vården. Carl Johan Sanglert ingår även i arbetsgruppen 
för länsstyrelsernas samverkan inom miljömålsarbetet, 
RUS, med särskilt ansvar för kulturmiljöfrågor. Han har 
disputerat vid Lunds universitet med en avhandling i 
kulturgeografi som behandlade landskapsperspektivet 
i svensk planering och miljövård, bland annat med fall-
studier kring kulturmiljövårdens riksintressen.

Andel områden ur riksintresse enligt 3 kap MB i procent av kommu-
nens totalareal (land och vatten). Ur Planering och beslut för hållbar 
utveckling – konsekvenser. SOU 2015:99.

sättningar. Snarare än att avgränsa och utestänga, 
som i fallet med mer traditionella objekts- och 
områdesskydd, lägger hushållningssystemet fokus 
på att hitta en lämplig utformning vid förändring. 
Helhetsperspektivet förutsätter emellertid i sin tur 
tillgång till kompetens inom olika sakområden 
bland systemets aktörer och en närvaro av kompe-
tens i olika planerings- och utredningsprocesser. 
Bristen på kompetens i planeringsprocessen har 
medfört att fokus riktats mot planeringsunderlagen 
som då kan sägas ha fått funktionen av en ställföre-
trädande kompetens.
 
Synen på till exempel riksintressen som ett slags 
områdesskydd tydliggörs bland annat av tendensen 
att fylla riksintressena med innehåll i syfte att för-
söka skapa starka reservat. Utvecklingen förstärks 
också av exempelvis lagstiftningens förutsättningar 
för prövning och tillsyn. Samtidigt har helhetsper-
spektivet i till exempel hushållningsbestämmelserna 
bidragit till att ge legitimitet åt planerings- och ut-
redningsprocesser. Paradoxalt nog har helhetsper-
spektivet i exempelvis hushållningsbestämmelserna 
också bidragit till att tillgängliggöra landskapsrum-
met i sin helhet. Konsekvensen blir ett undvikande 
förhållningssätt istället för konstruktiva lösningar, 
vilket i förlängningen minskar förutsättningarna för 
en hållbar utveckling av landskapets miljövärden.

0–20 %

21–40 %

41–60 %

61–80 %

81–100 %
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Landskap är något som alla upplever men få är 
medvetna om. Det bara finns där. När samhällsför-
ändringar ska ske, tillmäts denna helhet inte någon 
större betydelse. I stället är det olika ”intressen” som 
värnar sina delområden, och förändringarna ska 
helst ske utanför ”mina” fläckar/värdeområden. Med 
denna typ av landskapsinformation blir samhälls-

Tidigt grepp om helheten – landskaps- 
karaktärisering i den regionala skalan

Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB

planeringen inriktad på konfliktminimering i stället 
för att utveckla landskapet som helhet: hur kan den 
tänkta förändringen bidra till att utveckla landska-
pet? Och hur vill vi att landskapet ska utvecklas? 

Trafikverket har sedan 2010 arbetat med att ut-
veckla metodik för att tackla dessa frågor: Integrerad 
landskapskaraktärsanalys, ILKA. Hur kan en om-

Illustration: Emily Wade, Landskapslaget.
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Bengt Schibbye har arbetat med landskapsana-
lyser sedan mitten av 80-talet. Förutom handfast 
arbete i en mängd komplexa projekt, exempelvis 
Botniabanan och E6 Tanum, har han också lett 
många utvecklingsprojekt för att förbättra arbe-

tet med miljö och landskapsanpassning. Det senaste handlar om regio-
nala analyser för att integrera olika miljöaspekter så att de kan få genom-
slag i planeringen. Bengt Schibbye är en ofta anlitad föredragshållare och 
undervisar i landskapsanalys på universitet i Sverige och Norge.

byggnad eller nybyggnad av infra-
struktur bidra till landskapsutveck-
lingen? Ingrepp är nödvändiga, men 
var och hur ska de göras så att de bi-
drar till att vi når våra miljömål?

Vi tror att kunskap om landskapets 
karaktär, funktion, och de relationer 
vi människor har till landskapet ska 
komma in så tidigt som möjligt i 
planeringen. Då är valmöjligheterna 
fortfarande stora och olika lösningar 
kan diskuteras. Integreringen av oli-
ka kompetenser i arbetet är centralt. 
Ekologer, kulturmiljösakkunniga och 
landskapsarkitekter med flera arbe-
tar tillsammans med att beskriva 
och bedöma berörda landskap. Hela 
landskapet ska ju beskrivas, inte bara 
utvalda värdefulla delar! 

Metodiken bygger på – men kopie-
rar inte – den i Storbritannien utveck-
lade Landscape Character Assess- 
ment.

Ett exempel på hur metodiken har 
tillämpats finner vi i Västmanland, 
där den användes för att ge länets re-
gionala utvecklingsplan en fysisk för-
ankring – en grund för att fatta beslut 
om strategier för landskapsutveck-
ling i olika delar av länet, samt som 
underlag för den kommunala över-
siktsplaneringen. Landskapet fram- 
träder som en arena, tillgänglig och 
begriplig för alla att ha som underlag 
för diskussioner om utvecklingen.

Metodiken tillämpas nu inom de-
lar av Trafikverket, bland annat som 
grund för de översiktliga studierna 
av den nya generation järnvägar som 
det planeras för i södra Sverige. Den 
stöder den ”Riktlinje Landskap” som 
tagits fram centralt inom verket. 

Metodiken gör det också möj-
ligt att koppla ihop denna form av 
landskapsanalys med metoder för 
analys av ekosystemtjänster och an-
dra miljöbedömningar. Planer finns 
på att fortsätta arbetet med studier i 
Kronobergs län.

Figur 1. Kunskapen bör komma in tidigt i planeringen. Baserad på illustration i Bengt 
Schibbyes presentation.

Figur 2. Landskapskaraktärsanalysen kretsar kring fyra huvudfrågor. Baserad på 
illustration i Bengt Schibbyes presentation.

Vad håller på att hända?Hur ser det ut och varför?

Vad är detta landskap 
känsligt för?

Vilken potential finns att 
stärka funktioner och 
värden?

Kunskap om landskapet

Planering Lokalisering Projektering

Möjlighet att påverka planerad åtgärd
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Terje Selnes är kulturgeograf 
med inriktning mot miljöpla-
nering och arbetar på Havs- 
och vattenmyndigheten med 
havsplanering. Förutom kon-

kret planeringsarbete med pågående framtagandet av 
statliga havsplaner ansvarar Terje Selnes även för fiske-
frågor i havsplaneringen och kontakten mellan statlig 
och kommunal planering i Västerhavet. Terje Selnes 
ingick också i EU-projektet Baltic SCOPE vars syfte 
var att skapa goda förutsättningar för samordningen 
av havsplaner mellan Östersjöländerna. Tidigare har 
han bland annat arbetat på Göteborgs universitet och 
Länsstyrelsen i Örebro län.

Denna presentation fokuserade på hur den statliga 
havsplaneringen arbetar med landskapsperspektiv 
såväl i samverkansprocess som i konkreta plane-
ringsfrågor gällande havet. 

Den statliga havsplaneringens inträde i fysisk 
planering blev konkret 2015 i och med att havspla-
neringsförordningen antogs. Med ett planerings-
mandat som både överlappar kommunal planering 
i territorialhav och angränsar till tio grannländer 
hanterar planeringen många frågor av gränsöver-
skridande karaktär och landskapsperspektiv.

Med exempel från dialog med kommunal pla-
nering av havet, respektive projektledning av EU-
projektet Baltic SCOPE, belystes hur den statliga 
havsplaneringen arbetar processmässigt för att knyta 
samman sitt arbete med såväl kommunal som inter-
nationella nivå. 

Planeringsmandatet sträcker sig från en nau-
tisk mil utanför baslinjen och ut från land. Detta 
har bland annat inneburit att den statliga havspla-
neringen står inför utmaningar att integrera vissa 

Många ska samsas om havet

Terje Selnes, Havs- och vattenmyndigheten

frågor inom friluftsliv och kulturmiljö där värden 
och planeringsunderlag främst finns identifierade på 
land och i kustzon. Här har den statliga planeringen 
genom sitt samverkansarbete initierat ett arbete hos 
ansvariga sektorsmyndigheter och hanterar samti-
digt de så kallade ”nationallandskapen” som riks-
intressen enligt fjärde kapitlet i Miljöbalken i pla-
neringen, då anspråken delvis sträcker sig ut i det 
statliga havsplaneområdet från kustzonen.

En kärnfråga i arbetet med att planera havet är 
annars att bidra till en förbättrad havsmiljö. Kun-
skapsläget gällande miljön i havet är under utveck-
ling och därigenom ska ett planeringsunderlag som 
till stor del är dynamiskt hanteras. Visualisering av 
marina naturvärden och rumsliga samband är en 
central del i havsplaneringens landskapsperspektiv. 
Målet är att främja en marin grön infrastruktur som 
säkerställer bärkraftighet i marina ekosystem och de 
tjänster som människa och samhälle nyttjar. Med 
utdrag ur nuvarande utkast till havsplaner exempli-
fierades detta.

Många ska samsas om havet. Foto: Sigge Nordin.

Foto: Maja Kristin Nylander
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Östersjöns gröna infrastruktur och blå korridorer. Ur Terje Selnes presentation, hämtad ur rapporten Towards Coherent Cross-Border 
Maritime Spatial Planning in the Central Baltic Sea – Case Study från Baltic SCOPE Project.

Environment sector (environmental value) in Central Baltic
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Border of Central Baltic case area

Environmental value*

*) Map indicates the areas of high ecological value, identified by aggregation of different data sets on distribution of benthic habitats, 
birds, fish and seals and assessed in relative scale between 0 and 100 (0 means least environmental value and 100 means the highest 
value). Map is based on existing knowledge, which differs between countries, and because of choice of criteria. This map is a test of 
how environmental value and green infrastructure can be visualized and what kind of harmonization is needed.
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På uppdrag av regeringen arbetar länsstyrelserna 
med att ta fram regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur. Arbetet ska präglas av en helhetssyn 
på landskapet.

Handlingsplanerna ska fungera som kunskaps- 
och planeringsunderlag på regional nivå. De ska visa 
var det finns bra fungerande livsmiljöer för växter 
och djur på landsbygden och i tätorten, på land och 
i vatten och i spridningskorridorer däremellan. De 

Grön infrastruktur med livsmiljöer för växter 
och djur och för människors välbefinnande

Maria Thordarson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

ska också visa var barriärer finns och var det finns 
behov av förstärkningsåtgärder för att den gröna in-
frastrukturen ska fungera.

En helhetssyn på landskapet ökar också förståel-
sen för de tjänster naturen levererar till oss männis- 
kor. Handlingsplanerna ska visa på strukturer i land-
skapet som bidrar med så kallade ekosystemtjänster. 
Pollinering av grödor, rent vatten och lekområden 
för fisk är några av dem. De ska också innehålla en 
åtgärdsplan med förslag på konkreta åtgärder i syfte 

Grön infrastruktur kan förklaras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbe-
finnande. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket.
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Maria Thordarson är natur-
vårdsstrateg på Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Hon har 
arbetat med övergripande na-
turvårdsfrågor under många 

år och har bland annat varit projektledare för ett stort 
EU-finansierat LIFE-Natur projekt på Kinnekulle. Nu 
samordnar hon arbetet med att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur och deltar även i 
länets klimatanpassningsarbete. I arbetet med hand-
lingsplanen vill Maria Thordarson synliggöra ekosys-
temtjänster och visa på mångfunktionella lösningar 
för att därigenom öka förståelsen för värdet av funge-
rande ekosystem i landskapet.

att bevara och förstärka den gröna infrastrukturen. 
Många intressen ska samsas kring mark- och vat-
tenanvändning och om åtgärderna ska få genomslag, 
behöver de tas fram i samverkan och dialog med be-
rörda aktörer. 

Målet är att grön infrastruktur och ekosystem-
tjänster blir kända begrepp som får en given plats 
i all samhällsplanering. Naturområden ska ses som 
ett kapital som stärker biologisk mångfald och 
samtidigt bidrar till ett attraktivt friluftsliv med 
bättre hälsa och ökat välbefinnande hos männis- 
kor. Klimatanpassningsåtgärder genomförs med 
utgångspunkt från naturgivna förutsättningar och 
gröna lösningar. Då kommer handlingsplanerna inte 
att ses som en slutprodukt utan början på en ökad 
efterfrågan på underlag och analyser som visar hur vi 
bäst tar tillvara och stärker de ekologiska sambanden 
i landskapet.

Med bra underlag har vi möjlighet att fatta väl 
avvägda beslut i ett samhälle med ökad konkurrens 

En helhetssyn på landskapet ökar förståelsen för naturens tjänster. Handlingsplanerna ska visa på strukturer i landskapet som bidrar med 
ekosystemtjänster. Pollinering är en sådan. Foto: Fotoakuten. 

om mark- och vattenanvändning. Vi måste bli bra på 
att fatta smarta beslut och hitta mångfunktionella 
lösningar.
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Kungliga nationalstadsparken – i hjärtat 
av Stockholm

Ylva Othzén, Länsstyrelsen Stockholm

Exkursionen börjar nästan mitt i Nationalstadspar-
ken i Bergianska trädgården i den västra delen av 
det område som en gång utgjorde experimentalfäl-
tet, vid Brunnsvikens östra strand, med Hagaparken 
i väster, med Tivoli och Bergshamra i norr, Norra 
Djurgården bortom Kräftriket och universitets- 
och akademiska institutionsområdet i öster/sydost. 
Wenner-Grens center vid Bellevue skymtar i söder. 
Det vi inte ser, men som också ryms i parken, är 
hela södra Djurgården från Skeppsholmen i väster 
till Blockhusudden, Gärdet och norra Djurgården 
och mark långt upp i Solna kommun.

Kungliga nationalstadsparken är Sveriges hit-
tills enda nationalstadspark. Den omfattar 27 km2 
(2 700 ha) land och vatten, i tre olika kommuner: 

Solna med Sörentorp och Ulriksdal i nordost, via 
Stockholms stad till Fjäderholmarna i öster som till-
hör Lidingö kommun.

Parken bildades 1995 som en reaktion på en 
under hela 1900-talet allt mer eskalerande explo-
atering som ställdes på sin spets i samband med 
ett 20-tal större byggprojekt, varav den så kallade 
Japanskrapan var ett.

Ett väl förberett och – inte minst hos kommuner-
na – förankrat lagförslag lades fram för Riksdagen 
som en proposition 1994. Upprinnelsen var att be-
rörda kommuner hade fått frågan om hur de enligt 
dåvarande Naturresurslagen avsåg att tillgodose 
naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen i 
området. 

Exkursionsstart i Bergianska trädgården. Foto: Leif Gren.



Landskapsforum 2017: Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar 41

Utmärkande för Nationalstadsparken
Det som utmärker Nationalstadsparken är att stora 
delar under mycket lång tid har utgjort kungligt 
ägd mark. Förutom att det finns flera kungliga slott 
här – Ulriksdal intill Edsviken i norr, Haga slott 
där kronprinsessan nu bor, och Rosendals slott på 
norra delen av södra Djurgården – finns mark som 
inte bebyggts, rikligt påkostade parkanläggningar 
och inte minst en långsiktighet i skötsel och förvalt-
ning. Tack vare detta så bär dessa landskap en tyd-
lig prägel av förhållandevis få överlagrande avtryck 
från olika tidsepoker. I grunden finns spår av mång-
hundraårigt jordbruk med ängar, betesmarker, åkrar 
och gammal utmark till bondbyar och ensamgårdar 
som brukats sedan förhistorisk tid. Här finns också 
1500- och 1600-talens kungliga jaktparker med sina 
siktlinjer (djurgårdar) och kraftigt landskapsomda-
nade, påkostade och tidstypiska lustparksanlägg-
ningar från 1600-, 1700-talen och fram i 1800-talet. 
Detta gör avläsbarheten mycket god.

Utmärkande är också att här fortfarande finns 
många olika naturtyper såsom barrskogar, våtmar-

ker och strandmiljöer. Konsekvensen av detta är att 
artrikedomen är exceptionellt stor, bland annat när 
det gäller värden knutna till ädellövträd och i syn-
nerhet äldre ekmiljöer. Ur ett regionalt så väl som ett 
nationellt perspektiv utmärker sig området avseende 
mängden höga naturvärden och spridningsmöjlig-
heter för många arter. Här finns fortfarande arter 
som inte längre trivs vare sig i kranskommunerna 
med högre exploateringsgrad eller i det moderni-
serade och rationellt brukade jordbrukslandskapet 
längre ut i länet.

Nationalstadsparken utgör ett nav i länets gröna 
infrastruktur och många arter har sitt ursprung i 
Nationalstadsparken som är ett så kallad source-om-
råde (motsats till sink). Området ingår i Järvakilen, 
det vill säga en av länets 10 gröna kilar som sträcker 
sig ända in i staden. Nationalstadsparken har dessut-
om ett mycket stort värde för friluftsliv och rekrea-
tion och för människors både mentala och fysiska 
hälsa. Årligen görs mer än 20 miljoner besök i par-
ken, vilket också är en väsentlig ekonomisk aspekt.

Brunnsviken med Bergianska trädgården – en del av Nationalstadsparken. Foto: Can Burcin Sahin, Länsstyrelsen Stockholms län.
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Ylva Othzén är samhällsplane-
rare och kulturgeograf och ar-
betar tvärsektoriellt som land-
skapsantikvarie på enheten för 
miljöanalys och miljöplanering 

vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Ylva Othzén har 
bland annat skrivit en landskapshistorisk analys av 
Stockholms län, bildat länets första kulturreservat och 
arbetat med rådgivning om miljöstöd till länets lant-
brukare med mera. Idag är hon engagerad i övergri-
pande planering på regional och kommunal nivå och 
i regeringsuppdraget om regional handlingsplan för 
grön infrastruktur. 

Lagskydd
Nationalstadsparken är lagskyddad på en mängd 
sätt: statliga byggnadsminnen, naturreservat (både 
statligt och kommunalt), 12:6-samrådsplikt, bio-
topskydd, strandskydd och vattenskyddsområde 
och riksintresse enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §. Men 
framför allt finns en egen paragraf i miljöbalken som 
lyder: Ny bebyggelse och nya anläggningar får komma 
till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan 
ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och 
utan att det historiska landskapets natur- och kultur-
värden i övrigt skadas. En nationalstadspark ska vara 
ett unikt historiskt landskap av betydelse både för det 
nationella kulturarvet, för en tätorts ekologi och för 
människors rekreation. Det här är den starkaste for-
men av riksintresse och står över både anläggningar 
för totalförsvaret och tätortsutveckling. Det är dock 
inte ett områdesskydd enligt 7 kap. Tanken var ur-
sprungligen att komplettera med andra skyddsfor-
mer såsom till exempel reservat. 

Länsstyrelsens roll med mera
Marken ägs och förvaltas idag av flera olika instan-
ser, bland annat kommunerna, Statens fastighetsverk 
och Ståthållarämbetet. Området omfattas sedan 
1800-talets början av den kungliga dispositionsrät-
ten, både den allmänna och enskilda. 

Länsstyrelsen har en samordnande roll för 
parkens utveckling. Det finns ett särskilt råd där 
landshövdingen sitter ordförande. I rådet sitter re-
presentanter för 15 olika aktörer – markägare, för-
valtare och berörda intresseorganisationer (NGOs). 
Rådet träffas tre gånger per år. Till rådet är knutet 
ett markägarutskott och ett uppsiktsutskott. Det 
finns även ett skötselutskott som möjliggör delak-
tighet i den praktiska förvaltningen och skötseln. 
Länsstyrelsen ansvarar både för samordning och 
uppsikt. 

Aktuellt just nu
Då Norra Länken byggdes avsattes 100 miljoner 
kronor för utveckling av parkens värden som kom-
pensation. Dessa kräver 50 procent motfinansiering 
och projekten ska vara klara och slutförda år 2022. 
Hittills har 5 miljoner kronor upparbetats och yt-
terligare 13 mkr är på gång just nu. Det finns projekt 
för alla de 100 miljonerna, varav många små i syfte 
att stärka spridningsvägar för växter och djur. De 
största satsningarna görs på restaurering av de his-
toriska parkerna (ca 15 mkr), eventuellt ska två broar 
byggas och en pedagogisk och grön lekplats anläggs 
vid Sportfältet/Gärdet.  

Att det byggs så många bostäder i direkt anslut-
ning till Nationalstadsparken innebär att parken och 
dess värden kommer fler till del – på gott och ont. 
Fler kan ta del av dess rika innehåll, men det innebär 
också att lösningar för att finansiera det underhåll 
som krävs för att möta det ökade slitaget behöver 
tas fram. 

Ylva Othzén berättade om planerna för 
Nationalstadsparken. Foto: Leif Gren.
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Stadens fortsatta utveckling medför oavbrutet nya 
utmaningar, hittills opåverkade omkringliggande 
miljöer och landskaps- och vattenrum påverkas både 
fysiskt och visuellt. Förändringar av stadens siluett 
och nya landmärken gör sig påminda över större 
områden. Känsliga och skyddade landskapsmiljöer 
som Stockholms inlopp, landskapet runt världsarvet 
Skogskyrkogården eller Kungliga nationalstadspar-
ken i anslutning till Brunnsviken, är några exempel.

Utvecklingen och utbredningen med nya bygg-
nader, påbyggnader på befintlig bebyggelse, nya eller 
flyttade stadsfronter, helt nya stadsdelar med mera, 
möter en rad nya frågeställningar. När övergår den 
information som ett landmärke utgör i stadsbilden 
till ett oacceptabelt störande element i ett känsligt 
landskapsrum? Hur tolkas de ursprungliga bärande 
idéerna för de aktuella landskapen, då förutsätt-
ningarna förändras, då nya tillägg blir en del av hel-
heten? Och sist men inte minst, hur och av vem eller 
vilka görs den slutgiltiga avvägningen?

Hagastaden på gränsen till Nationalstadsparken

Anders Berg, Solna stad

Anders Berg är anställd som 
planeringsansvarig på Miljö- 
och byggnadsförvaltningen i 
Solna stad. Han arbetar med 
analyser och utredningar i ti-

diga detaljplaneskeden samt med programfrågor. 
Ansvaret för programarbetet med Norra Hagastaden 
har varit hans hittills mest omfattande projekt. Anders 
Berg är utbildat arkitekt SAR/MSA på KTH och har tidi-
gare varit anställd som planarkitekt på stadsbyggnads-
kontoret i Stockholm. Även där arbetade han i huvud-
sak med tidiga skeden i innerstaden, främst nordvästra 
Kungsholmen, Norrmalm och Stockholms city.

Anders Berg talade om de utmaningar som Stockholms utveckling bär med sig för Nationalstadsparken. Foto: Leif Gren.
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Tatjana Joksimović är arkitekt 
och IT-specialist med bred erfa-
renhet av kommunal stadspla-
nering, digitalisering och effek- 
tivisering av planprocesser. Hon 

arbetar som planchef på Länsstyrelsen i Stockholms 
län och leder utvecklingsprojektet Tidig samhällspla-
neringsdialog i samarbete med Stockholms läns kom-
muner.

Valter Perselli är kulturgeograf 
och jobbar med stadsbygg-
nadsfrågor på Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Han intresse-
rar sig för hur ekosystemtjäns-

ter kan implementeras tidigt under planeringsstadiet 
och jobbar i ett regeringsuppdrag för att ta fram en 
regional handlingsplan för grön infrastruktur där han 
sitter med i arbetsgruppen som sakkunnig i PBL och 
planprocessen.

Ingen detaljplan är sin egen isolerade händelse 
utan finns alltid i ett större sammanhang. En del av 
länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringsproces-
sen är att se hur detaljplanen förhåller sig till om-
kringliggande landskap och hur den påverkar pro-
cesser som sker ur ett övergripande regionperspektiv.

Länsstyrelsens uppdrag i detaljplanprocessen är 
reglerad till fem områden:

• att se till riksintressena, 
• mellankommunala frågor, 
• miljökvalitetsnormer, 
• att bebyggelsen är lämplig med hänsyn till risk 

och hälsa, samt att
• se till att strandskyddslagstiftningen följs. 

I fallen Norra och Östra Hagaparken, som ligger 
intill riksintresset Nationalstadsparken, blir således 
länsstyrelsens roll att övervaka inte bara närheten 
till Nationalstadsparken utan också att se hur dessa 
detaljplaner påverkar parken på regional nivå. Det 
innebär bland annat att se till de gröna samband 
och stråk som finns i länet, hur Nationalstadsparken 
länkas ihop med dessa och hur detaljplanering i 
parkens närhet påverkar desamma. Länsstyrelsens 
roll är också att se till att Nationalstadsparkens kul-
turmiljö, som inte är en isolerad företeelse utan har 
samband som sträcker sig utanför parkgränserna, 
bevaras på bästa sätt.

Detta kräver att en tidig och framförallt tydlig 
dialog förs mellan länsstyrelsen och kommunen där 
de specifika planeringsförutsättningarna utifrån 
de statliga ingripandegrunderna kan hanteras och 
belysas tillsammans. Länsstyrelsen Stockholm har 
under det senaste året utvecklat och testat en metod 
för tidig samhällsplaneringsdialog med fyra kom-
muner: Stockholm, Järfälla, Haninge och Norrtälje. 
Syftet med projektet är att utveckla: 

Tidig samhällsplaneringsdialog för ökad samsyn 
mellan stat och kommun

Tatjana Joksimović och Valter Perselli, Länsstyrelsen i Stockholms län

• ett strukturerat arbetssätt som möjliggör ett kon-
tinuerligt lärande, 

• ökat stöd i tidiga avvägningar och avgränsning-
ar,

• ökad tydlighet kring utredningsbehov, 
• ökad tillgänglighet till länsstyrelsens kompetens 

och rådgivning,
• stärkt intern samordning och kunskapsöverfö-

ring.
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Nationalstadsparken
Kungliga nationalstadsparken är Stockholms gröna 
oas och ett av de mer välbesökta rekreationsområ-
dena i regionen. Nationalstadsparken sträcker sig 
över en mil, från Ulriksdal och Sörentorp i norr till 
Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Parken, som 
omfamnar i princip hela Norra Djurgårdsstaden, har 
betydande ekologiska värden och kulturhistoriska 
lager som vittnar om en historisk kontinuitet.

Parken har ett rikt växt- och djurliv med över 800 
olika sorters blomväxter, mer än 1 200 skalbaggsar-
ter och cirka 100 häckande fågelarter. De många 
åldriga ekarna erbjuder livsrum för både insekter 
och fåglar och utgör ett av norra Europas största 
samlade ekbestånd. Samtidigt påminner ekarna om 
parkens långa historia i kunglig ägo, som möjliggjort 
ett bevarande av ett unikt kulturhistoriskt landskap. 
Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden innebär 
att en ny stadsfront bildas mot Nationalstadsparken 
på flera platser.

Svåra avvägningar i en stad som växer fort

Thomas Stoll, Stockholms stad
Utdrag ur Program för hållbar stadsutveckling – Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid

”Utformningen av Norra Djurgårdsstaden 
ska bidra till att stärka parkens värden.”

Förhållningssätt
• Låt Nationalstadsparken sätta prägel på stads-

delen. Upplevelsen av parken kan ökas ge-
nom att koppla stråk och mindre parker till 
Nationalstadsparken. Många ska uppleva att de 
bor vid parken.

• Utformningen av Norra Djurgårdsstaden ska bi-
dra till att stärka parkens värden.

• Nationalstadsparkens karaktär och ekologiska 
värden kan tas till vara och inspirera gestalt-
ningen av parker och offentliga rum i stadsdelen.

• Nationalstadsparken är ett komplement till, inte 
en ersättning för, parkytor i stadsdelen.

• Mötet mellan park och bebyggelse ska ske med 
utgångspunkt i parkens värden, närmiljön samt 
landskapet i stort. Detta kan se olika ut beroende 
på vilka delar av parken som berörs.

Ekarna och kung Carl XI:s fiskestuga påminner om parkens långa historia i kunglig ägo. Foto: Per Eriksson.
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Låt naturen göra jobbet
Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spe-
lar en viktig roll, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Med en genomtänkt utformning kan blå- och grön-
strukturen fylla flera funktioner, bidra till synergief-
fekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möj-
lighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar 
till bättre hälsa.

Grönska har bevisad positiv påverkan på vår för-
måga att hantera stress och möjlighet att fokusera. 
Den skapar ett bättre lokalklimat och kan minska 
effekterna av kommande klimatförändringar. Den 
kan bidra till att stärka ekologiska samband, rena 
luft och vatten, samt bidra till att dämpa buller. I 
planeringen av området ingår blå- och grönstruk-
turen som en viktig del, från övergripande stråk till 
utformningen av enskilda platser, byggnader och 
gårdar.

Stadsbyggnadsprinciper
• Mångfunktionella grönytor: Parker och gårdar 
ska ges en genomtänkt och effektiv utformning, där 
flera olika funktioner kan samverka på samma yta. 
Områdets grönytor ska så långt som möjligt fylla 
olika rekreativa behov som motion och vila. Ytorna 
ska också ingå i en sammanhängande väv för ekolo-
giska värden.

• Grönska for behaglig utomhusmiljö: Träd och 
annan vegetation ska planeras in i det offentliga 
rummet för att bidra till en ökad komfort i stads-
rummet under värmeböljor. Vegetation kan bidra till 
en dämpning av höga temperaturer genom bland an-
nat skuggning. Vegetation kan också användas för 
att förbättra ljudmiljön i stadsrummet. Detta är 
viktigt i synnerhet i tätt byggda miljöer med en stor 
andel hårdgjord yta i stadsrummets väggar och golv, 
där också tillgången till allmänna parker och platser 
är begränsad.

Thomas Stoll talade om hållbar stadsutveckling med fokus på Norra Djurgårdsstaden. Foto: Leif Gren.
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Thomas Stoll är chef för plan- 
avdelningen på stadsbygg-
nadskontoret i Stockholm stad. 
Han är utbildad arkitekt och 
har tidigare bland annat varit 

hållbarhetschef och delägare i Tengbom Arkitekter. 
Han har stor erfarenhet av ledarskap och förändrings-
arbete samt stads- och bostadsutveckling i alla skeden 
från koncept till projektering. Thomas Stolls fokus lig-
ger inom området stadsbyggnad generellt och med 
särskilt intresse på miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom 
sitt engagemang och intresse i hållbar stadsbyggnad 
har Thomas Stoll deltagit i ett flertal EU-projekt, före-
läst på internationella konferenser, seminarier och ut-
bildningar och varit gästkritiker på KTH. 2010 erhöll han 
ett stipendium från Jan Inghe-Hagströms Minnesfond 
för Svensk Stadsbyggnadskonst vid Konstakademien.

• Stärk spridningsvägar och ekosystem: Parker 
och andra offentliga platser i området ska genom 
rätt placering, omfattning och innehåll bidra till 
att stärka spridningssambanden för bland annat 
eklevande arter och därmed trygga väl fungerande 
ekosystem i den omkringliggande naturen inom 
Nationalstadsparken. Även bostadsgårdar ska bidra 
till att stärka ekologiska funktioner i området, ge-
nom att erbjuda kvalitativ grönska och funktioner 
som stärker den ekologiska infrastrukturen.

• Lokal dagvattenhantering: Dagvattnet ska han-
teras som en resurs, som tillför estetiska värden och 
fungerar för bevattning av grönska. Utrymme för 
dagvattenhantering ska ingå som en förutsättning 
vid gestaltningen av såväl det offentliga rummet 
som bebyggelsen i sig. Det lokala omhändertagan-
det varierar beroende på platsens förutsättningar, 
till exempel med hänsyn till gatornas önskade ka-
raktär, tillgång till grönska, topografi eller markens 
beskaffenhet. Norra Djurgårdsstaden gränsar mot 
Lilla Värtan som är en vattenförekomst där god vat-
tenstatus inte uppnås. Genom att planera och bygga 
med en hållbar dagvattenhantering ska stadsdelen 
bidra till att vattenstatusen i Lilla Värtan på sikt blir 
god genom att halterna av föroreningar i dagvattnet 
hålls låga. Riktlinjer för hantering av dagvatten tas 
fram för respektive delområde.

• Tålighet mot ökade nederbördsmängder: Sta-
dens grönska ska användas för att mildra effekterna 
av kommande klimatförändringar som ökade ne-
derbördsmängder och fler skyfall. Vegetation och 
markbäddar utnyttjas för infiltration och fördröj-
ning där så är möjligt och dagvattendammar ska 
vara dimensionerade för att klara av stora mängder 
nederbörd. Bebyggelsen och det offentliga rummet 
ska vara utformat och höjdsatt så att översväm-
ningar vid skyfall inte orsakar skador på byggnader 
eller viktiga funktioner. Även höjda vattennivåer i 
Östersjön ställer särskilda krav på byggnadernas ut-
formning och höjdsättning.

• Gröna byggnader och gårdar: Kvarteren ska 
användas för att stärka grönstrukturen i området. 

Vegetation på tak och fasader välkomnas och är ett 
sätt att tillgodose behovet av grönska i området. 
Möjligheten att integrera grönska i arkitekturen ska 
i förekommande fall tas med som en förutsättning 
tidigt i gestaltningsprocessen. Grön bebyggelse ska 
som regel betraktas som ett komplement till, och 
inte en ersättning för, väl fungerande gröna bostads-
gårdar. Gårdarna ska därför planeras med tillräck-
liga ljusförhållanden och planteringsdjup som möj-
liggör träd och annan högvärdig vegetation. Även 
gårdar till skolor och förskolor ska uppnå dessa kva-
liteter och ha en storlek som är rimlig för det antalet 
personer som ska vistas där.

• Odla livskvalitet: Möjlighet till egen odling ska 
finnas i området och nyttjas som ett medel att främja 
hälsa samt uppnå sociala och estetiska kvaliteter. 
Det kan ordnas på allmän plats, av mer eller mindre 
permanent karaktär, eller i privata och gemensamma 
odlingsytor i kvarteret på till exempel takterrasser, 
uteplatser och balkonger.

Foto: Pressfoto
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Presentationer och videoinspelningar från konferensen finns här: http://www.ksla.se/aktivitet/landskapsforum-2017/



Landskapsforum 2017: Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar 49

Onsdag 3 maj

09:00 Registrering och kaffe

INLEDNING

10:00 Välkomstanförande
Margareta Ihse, KSLA/Stockholms 
universitet

10:20 Praktikaliteter
Anders Esselin, Man & Nature

HUR GÖR LANDSKAPSPERSPEKTIV SKILLNAD I 
FYSISK PLANERING

10:30 Ett sekel av svensk samhällsplanering
Lars Emmelin, Blekinge tekniska högskola

11:00 Landskapsperspektiv och fysisk plane-
ring – hur hänger det ihop?
Marie Stenseke, KSLA/Göteborgs 
universitet

11:30 Planeringens svarta låda. Hur går avväg-
ningar mellan olika intressen till?
Ann Åkerskog, Naturvårdsverket

12:00 Lunch

FYSISK PLANERING PÅ KOMMUNAL NIVÅ

13:00 Att kombinera utveckling och beva-
rande av naturområden med kraftigt 
byggande
Malin Björk, Örebro kommun

13:30 Grön översiktsplan i Vilhelmina kom-
mun – deltagande landskapsplanering
Therese Bjärstig, Umeå universitet

14:00 Blå översiktsplan – gemensam plane-
ring av havs- och kustvatten
Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän

14:30 Kaffe

15:00 Hur hanteras jordbruksmarkens värden i 
den fysiska planeringen?
Krister Sernbo, Ekologigruppen

UTMANINGAR

15:30 Gruppdiskussioner

17:00 Avslutning

Program

Torsdag 4 maj

FYSISK PLANERING PÅ NATIONELL OCH 
REGIONAL NIVÅ

08:15 Riksintressen – helhetsperspektiv eller 
traditionellt sektorstänkande?
Carl Johan Sanglert, Länsstyrelsen i 
Jönköping

08:45 Tidigt grepp om helheten – landskaps-
karaktärisering i den regionala skalan
Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB

09:15 Kaffe

09:35 Många ska samsas om havet
Terje Selnes, Havs- och Vatten-
myndigheten

10:05 Grön infrastruktur med livsmiljöer för 
växter och djur och för människors 
välbefinnande
Maria Thordarson, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

EXKURSION till Nationalstadsparken

10:45 Avresa med buss till Bergianska 
trädgården

11:20 Kungliga nationalstadsparken – i hjärtat 
av Stockholm
Ylva Othzén, Länsstyrelsen i Stockholm

11:50 Lunch

12:15 Hagastaden på gränsen till 
Nationalstadsparken
Anders Berg, Solna stad

Tidig samhällsplaneringsdialog för ökad 
samsyn mellan stat och kommun
Tatjana Joksimović & Valter Perselli, 
Länsstyrelsen i 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 hos KSLA
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Detta är en rapport från konferensen 
Landskapsforum 2017, med temat 

Landskapsperspektiv i fysisk planering.

Målet med fysisk planering är hållbar 
samhällsutveckling. En helhetssyn på land-

skapets potential är grundläggande i diskus-
sioner om hur mark och vattenområden bör 
användas, var bebyggelse och infrastruktur 

ska ligga och hur den bör vara utformad. 

Syftet med Landskapsforum 2017 var att 
dela kunskap och erfarenheter, att lyfta 

intressanta exempel och att bygga broar 
mellan olika aktörer som deltar i 

eller berörs av fysisk planering. 

Konferensen genomfördes av KSLA:s land-
skapskommitté i samverkan med och med 

stöd av Havs- och vattenmyndigheten, 
 Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, 

Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarie-
ämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien

Drottninggatan 95 B
Box 6806

113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00

www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) är en mötesplats för den gröna 
sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, 
miljö och naturresurser samt skogs- och 
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som 
berör alla och som intresserar många!


