
1

Regional 
fysisk planering

LÄRPROJEKT
REGLAB 2014



Produktion: Reglab 2015.
Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB.
Formgivning: Catrine Backman, Plan Sju kommunikation AB.
Tryck: Lule Grafiska, 300 ex.



3

Innehåll

Inledning                                                                                                                     4

Bakgrund                                                                                                                    6

”Det ska fan vara regionplanerare!”                                                      8

Hundra mål för den fysiska samhällsplaneringen                       9

Tolv vägar mot ett hållbart samhälle                                                   9

Nya förutsättningar i planeringen                                                         9

Statliga satsningar på fysisk planering                                             11

Strategi för regional tillväxt – för att rusta regionerna           11

Bostadsplaneringskommittén                                                               11

Samhällsplanering för att skapa tillväxt                                          11

 Den attraktiva regionen                                                                              11

Tre vägar till bättre samverkan                                                                12

Förhandlingsteori                                                                                           13

Forum–Arena–Court-modellen                                                              14

Praktiska verktyg för bra underlag                                                        17

Systematiska modeller                                                                               17

Backcasting                                                                                                       18

Verktyg för inomregional pendling i Örebro                                  18

Strukturbilden som verktyg i Blekinge                                            20

Den regionala mosaiken – en planerares vardag                       21

Sakfrågor                                                                                                            21

Aktörer och roller                                                                                          22

Styrning                                                                                                              22

Länkar                                                                                                                        23



4

Inledning
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År 2012 arrangerade Reglab på medlemmarnas initiativ ett 
lärprojekt om fysisk planering och regional utveckling. Den 
nya plan- och bygglagen (PBL 2011) hade nyligen trätt i 
kraft, i den ställdes ökade krav på en koppling mellan kom-
munernas översiktsplanering och det regionala tillväxtarbetet. 
I lärprojektet lyftes frågor kring detta och om hur regionernas 
kapacitet att arbeta med fysisk planering kan stärkas. Hur 
samspelet mellan inblandade aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå kan förbättras diskuterades också.

Frågan om regional fysisk planering är inte mindre aktuell 
eller viktig i dag. Förväntningarna från den statliga nivån på 
den regionala, att arbeta med fysisk planering har ökat. Den 
regionala nivån har nu också ett tydligare mandat. 

Mot bakgrund av detta initierade Reglabs medlemmar en 
fristående fortsättning av lärprojektet under 2014. Det fanns 
en önskan att diskutera mer konkret hur den regionala fysiska 
planeringen faktiskt blir förverkligad, och hur den ska se ut i 
framtiden. Om ambitionen i förra lärprojektet var att nå en 
gemensam insikt – önskade man nu gå mot gemensam avsikt. 

Syftet med Reglabs lärprojekt är att de med en bas i teori 
och fakta ska bidra till diskussion, erfarenhetsutbyte, lärande 
och nätverk. Kunskaperna ska kunna användas praktiskt i 

arbetet på hemmaplan. Ett viktigt inslag i lärprojektet 2014 
har därför handlat om processer, arbetssätt, metoder, verk-
tyg, olika typer av samverkan och dialog mellan regional och 
kommunal nivå som behövs i det konkreta arbetet. Målet har 
varit att identifiera, analysera och visualisera behov och att 
gemensamt skapa vägar framåt. I skriften finns exempel på 
några verktyg och modeller som använts framgångsrikt i olika 
typer av planeringprojekt. 

En annan del i lärprojektet har handlat om att blicka 
framåt. Vi har ställt oss frågor som: Hur ser den regionala 
planeringen ut i dag och hur vill vi att den ska se ut i fram- 
tiden? Vilka sakfrågor måste behandlas? Vilka lagar och  
system måste samordnas? Vilka aktörer är, och måste vara, 
med? Vilka arenor finns, vilka måste stärkas, måste några 
nya till? Med svaren som grund har vi lagt ”den regionala 
mosaiken”.

Lärprojektet 2014 har varit ett samarbete mellan Reglab, 
Tillväxtverket och Boverket. Vid projektets fyra träffar har ett 
femtiotal personer från regioner, kommuner, länsstyrelser och 
nationella myndigheter deltagit.

Ledare för lärprojektet var Charlotta Fredriksson och Stig-
Roland Rask.
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Bakgrund
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Frågan om den regionala fysiska planeringen är högaktuell. Vi 
står inför många samhällsutmaningar där förhoppningen är att 
planeringen ska bidra till en lösning. Ett ändrat klimat och en 
alltmer globaliserad, urbaniserad och digitaliserad värld ställer 
ökade krav på att vi planerar långsiktigt. 

I regeringens Nationella strategi för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014–2020 är ambitionen att ”skapa legiti-
mitet för Sveriges regioner att möta de globala samhällsutma-
ningarna.” Man vill se en ökad koppling mellan det regionala 
utvecklingsarbetet och de kommunala översiktsplanerna och 
menar att det finns behov av att samtliga regionalt utvecklings-
ansvariga till år 2020 har integrerat ett rumsligt perspektiv i 
tillväxtarbetet. 

I Plan- och bygglagen 2011 talas om översiktsplanens strate-
giska funktion. Av den ska framgå hur kommunen tänker ta 
hänsyn till, och samordna med, nationella och regionala mål, 
planer och program som har betydelse för en hållbar utveck-
ling.

Bostadsplaneringskommittén, som tillsattes under 2013 
och lämnar slutrapport i juni 2015, lyfter också behovet av 
regional fysisk planering. Kommittén ser bland annat över 
hur regelverken för fysisk planering bör se ut för att tillgodose 
behovet av bostäder och en långsiktigt hållbar utveckling i alla 

delar av landet. Den tittar också på vilka olika former för sam-
verkan och samordning som behövs mellan fysisk planering, 
planering för bostadsförsörjning, regionalt utvecklingsarbete, 
samt planeringen för infrastruktur och kollektivtrafik.

En stor del av ansvaret för samhällsplanering och offent-
lig service vilar i dag på kommunerna, medan de regionala 
tillväxtfrågorna är regionernas ansvar. För att öka den regio-
nala konkurrens- och attraktionskraften behöver planer och 
strategier på olika nivåer samspela och förstärka varandra. 
Olika typer av kompetenser som fysiska planerare, infrastruk-
turstrateger, näringslivsutvecklare och tillväxtstrategier behöver 
mötas. I dag finns brister i samspelet. 

Kanske står vi inför något helt nytt. Den 23 mars 2015 
skrev civilminister Ardalan Shekarabi (S) på DN Debatt:

Det har nu blivit tid att uppdatera Sveriges 
geografiska indelning och skapa regionala 
organisationer som bättre motsvarar den 

moderna människans behov och förväntningar. 
Det är dags att rita om kartan.

Ardalan Sekarabi, Civilminister
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Den första delen i lärprojektet 
handlade om att beskriva nuläget 
och den kontext en regionplanerare 
befinner sig i  Och den är komplex – 
minst sagt  

Att vara regionplanerare i dag innebär 
att stå inför många utmaningar. En är 
att ansvaret för samhällsplaneringen och 
offentlig service till stor del vilar på kom-
munerna, medan det regionala tillväxt-
arbetet är regionernas ansvar. Planer och 
strategier på lokal, regional och natio-

nell nivå behöver samspela bättre med 
varandra. Globala trender, som urbani-
sering och klimatfrågan, påverkar också 
samhällsplaneringen i allra högsta grad.

Deltagare från Boverket, Närings-
departementet, Tillväxtanalys, Tillväxt-
verk et och professor Carl Johan Eng- 
 ström, KTH, bidrog till att beskriva 
nuläget. 

Fyra megatrender
Boverket har på regeringens uppdrag 
format en vision för Sverige 2025. Den 

visar var Sverige bör vara år 2025, för att 
nå målen för ett hållbart samhälle till år 
2050. Utgångspunkten är drygt hundra 
nationella mål för fysisk planering (se 
nästa sida). 

Enligt Boverket har vi fyra megatren-
der att förhålla oss till i samhällsplane-
ringen: ett ändrat klimat, en globaliserad 
värld, en urbaniserad värld och en 
digitaliserad värld. 

Megatrenden en urbaniserad värld  
är mycket aktuell för Sverige, som just 
nu har Europas snabbaste urbaniserings-

Det ska fan vara regionplanerare!

Megatrender

Ett ändrat klimat En globaliserad värld En urbaniserad värld En digitaliserad värld

ILLUSTRATIONER: Boverket
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process. Stockholm och Oslo är de två 
städer i Europa som växer snabbast.

Hundra mål för den fysiska  
samhällsplaneringen
Boverkets sammanställning från no-
vember 2011 visar att 21 olika politik- 
och ämnesområden är av betydelse för 
den fysiska samhällsplaneringen. Inte 
mindre än 28 nationella myndigheter 
har ansvar inom ett eller flera områden. 
Till områdena hör fler än 100 natio-
nella mål, varav drygt 40 kan betecknas 

som övergripande. Till detta kommer 
nationella strategier, planer, program 
och mål, samt strategier och initiativ på 
EU- och internationell nivå.

Tolv vägar mot ett hållbart  
samhälle 
Med utgångpunkt i megatrenderna har 
Boverket tagit fram tolv Sverigebilder 
som visar vägar för framtidens fysiska 
samhällsplanering och för den för-
ändring som krävs för att vi ska nå ett 
hållbart samhälle år 2050.

Nya förutsättningar i planeringen 
Utöver mål och trender finns flera nya 
förutsättningar för den regionala pla-
neringen att förhålla sig till. Carl-Johan 
Engström, professor, KTH nämnde 
några av dem: 

   Rummets betydelse för tillväxt 
ökar.

   Den offentliga samhällsplanering-
ens maktinstrument har successivt 
avvecklats.

   Förändrade arbetsformer i plane-
ringen.

Sverige 2025

Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar livsmiljö i och 
kring staden

Utveckla småorter och glesbygd 
hållbart

Bygg hållbart

Högre utbildning är motor för 
regional tillväxt

Planera långsiktigt för kortsiktiga 
verksamheter

Gynna besöksnäringen Skapa internationella spår-
strukturer för gods och resor

Regional utveckling behöver 
utbyggd kollektivtrafik

Säkerställ framtidens elförsörjning Trygga rent vatten Bevara stränder, jordbruksmarker 
och tätortsnära natur

ILLUSTRATIONER: Boverket
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Enligt Carl-Johan Engström visar 
forskningen tydligt att det finns ett 
ökat samspel mellan tillväxt, hållbar-
het och rumslig utveckling. Det gör att 
vi måste hitta nya planeringsformer. 
Människor rör sig inte enbart inom 
kommuner, utan i regioner inom 
urbana nätverk. Vi måste hantera både 
själva platserna och samspelet mellan 
dem.

Carl-Johan Engström beskrev att vi 
har en ny maktbalans mellan de olika 
parterna i samhällsutvecklingsspelet. 
Den offentliga makten och planerings-
formerna har förändrats och formella 
maktinstrument har dragits in. Proces-
sen har varit stark de senaste tio åren. 
Planering framställs ofta mer som ett 
problem, än som ett sätt att lösa sam-
hällsutvecklingsfrågor.

Han menar att vi i planeringsarbetet 
också måste hitta nya arbetsformer där 
fler parter kan involveras. I dag finns 
ingen enskild part som kan förverk-
liga stora förändringar – privata och 
offentliga aktörer på olika nivåer måste 
gå ihop. Ordet samverkan är ett ofta 
använt mantra, men rent konkret är 
det inte alltid lätt att se vari den består 
och vad ska den leda till.

Det borde vara en stor fråga för vilken 
regering som än har makten, att ta 
tag i hur samhällsplaneringen ska 

organiseras i vårt land. I fyrtio år har 
den regionala frågan stått och vägt 

utan att den har landat. 
Carl Johan Engström, professor KTH

Det finns inte bara en väg för att utveckla den attraktiva 
regionen. Man måste hitta den väg som är rimlig ur den 
egna regionens perspektiv. Läs varandras regionala utveck

lingsprogram – om de är lika är det något som är fel! 
Carl Johan Engström, professor KTH
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De nya förutsättningarna påverkar hur man som regionplanerare ska navigera rätt  Finns det något stöd att hämta från 
den nationella nivån i detta? Ja, tycks budskapet vara, om man ser till de initiativ som satts igång på nationell nivå 

Strategi för regional tillväxt – för att rusta regionerna
Tanken med den Nationella strategin för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014–2020 är att ge stöd till Sveriges regioner 
för att möta de globala samhällsutmaningarna. Med strategin 
vill regeringen skapa legitimitet för det regionala ledarskapet 
att ta ledartröjan och skapa en målbild för vad man vill med 
sin region. Strategin är vägledande för arbetet i regionerna och 
för att kanalisera medel, både nationella regionala tillväxt-
medel och medel från EUs strukturfonder: Socialfonden och 
Regionala fonden. Det rör sig om cirka 35 miljarder fram till 
år 2020. 

Bostadsplaneringskommittén
Bostadsplaneringskommittéens slutrapport i juni 2015 kommer 
troligen att påverka den regionala fysiska planeringen. Den 
har arbetat utifrån hypotesen att kommunerna även fortsätt-
ningsvis utgör basen för fysisk planering, och att den regionala 
nivån får i uppdrag att tillföra en fysisk dimension till de 
regionala utvecklingsstrategierna.

Samhällsplanering för att skapa tillväxt
Tillväxtverket och Boverket genomför under 2013–2015 
programmet Samhällsplanering för att skapa tillväxt. Syftet är 
att utveckla metoder för ett bättre samspel mellan den kom-
munala fysiska samhällsplaneringen och arbetet för närings-
livsutveckling på lokal och regional nivå. Inom programmet 
genomförs 15 pilotprojekt spridda över landet, med fokus på 
samhällsplanering för näringslivsutveckling.

Inom ramen för programmet skapas också olika typer av 
mötesplatser för dialog mellan planerare och näringslivsutveck-
lare. I fokus står kompetensutveckling och utbyte av erfarenhe-
ter om den fysiska planeringens betydelse för att skapa tillväxt 
och utveckling.

Den attraktiva regionen
Den attraktiva regionen, DAR, är ett treårigt utvecklingsprojekt 
med syfte att utveckla en samhällsplanering där transportsyste-
met bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och 
social hållbarhet. Projektet har fokus på ett förbättrat samspel 
mellan de olika parterna i planeringsprocessen, genom sex 
regionala pilotprojekt. Projektet initierades av Trafikverket och 
bedrivs i samverkan med Boverket, SKL, flera regionförbund, 
länsstyrelser och kommuner. Tillväxtverket och Energimyndig-
heten ingår i referensgruppen. 

Statliga satsningar på fysisk planering

Den nya nationella 
strate gin har skapat 

ett guldläge för  
regionplanerarna.  

Lisbet Mellgren,  
Sveriges kommuner och landsting

Jag tror att den nationella politiken skulle önska ett tätt samarbete 
mellan det kommunala och regionala, med mycket dialog.  

Ulf Tynelius, Myndigheten för tillväxtanalys
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Tre vägar till bättre samverkan
Med hjälp av teori, dialog, proces
ser, tydliga roller och mandat kan 
man få till stånd en bättre sam
verkan 

Om man ska komma ifrån en situation 
där man ser saker på olika sätt till ett 

gemensamt synsätt, kan man ha nytta 
av att gå från ett positionskrig där man 
inte tycker att den andre förstår vad 
man menar, till att i stället fundera över: 
Vad beror det på att andra inte tänker 
som jag? Det är ett sätt att rent praktiskt 
komma vidare i processer som låser sig.  

Det finns många teorier om hur man 
kan åstadkomma bättre samverkan. Tre 
exempel på teoriverktyg presenterades 
under lärprojektets andra del. 

Det första, förhandlingsteori, beskrivs 
här utifrån ett exempel från Kivik i 
Skåne. 

Vi ser inte saker på samma 
sätt. Modeller och teorier 
kan bidra till att våra 
bilder och utgångspunkter 
bli mer samstämmiga.

Om vi ser saker på 
samma sätt kan vi under-
lätta samverkan. Vad ser du 
på bilderna?
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Förhandlingsteori

CASE 1

Genom Kivik går ett stråk med mycket 
trafik periodvis under året. Så har det 
varit under lång tid. Kommunen tyckte 
redan på 1960-talet att det behövdes en 
förbifart, man avsatte och reserverade 
mark i översiktsplanen och detta har 
följt med i uppdateringarna av planen 
sedan dess.

När översiktsplanen från 2001 skulle 
uppdateras för några år sedan stod man 
åter inför frågan om förbifarten. Kom-
munen kontaktade Trafikverket för att 
få besked om marken fortsättningsvis 
skulle reserveras. Trafikverket svarade 

med en fråga: Är det verkligen är en 
förbifart som behövs? I stället föreslog 
man en ”åtgärdsvalsstudie”.

När trafikflödena granskades såg man 
att de var säsongsberoende. Trafiken 
var störst under turistsäsong och under 
Kiviks marknad, och mycket av proble-
matiken handlade om transporter till 
och från Kiviks musteri. Man konstate-
rade att det finns många saker att göra, 
formulerade mål och tittade på olika 
åtgärdsförslag. 

Ganska snart blev det tydligt att en 
förbifart inte löser problemen. Den 

skulle ge låg måluppfyllelse och samti-
digt vara en dyr investering. Däremot 
såg man ett stort antal mindre åtgärder 
som i högre grad och till lägre kostnad 
kunde bidra till att nå målen.

Man kom fram till en stor upp-
sättning andra åtgärder i stället för 
förbifarten − som att effektivisera och 
öka kapaciteten det befintliga systemet. 
Resultatet blev en billigare helhetslös-
ning. Man hittade dessutom en form 
att dela på kostnaderna och ansvaret 
mellan kommunerna och Trafikverket. 
Det blev en win-win-lösning.

TEORI 1

Om man ska förstå vad som var fram-
gångsrikt i Kivik, kan man använda 
förhandlingsteori för att beskriva 
det: När man tar in flera frågor att 
förhandla om, kan man flytta fokus 
från den enskilda frågan. I fallet Kivik 
zoomade man ut från den enda frågan 
om en förbifart och tittade i stället på 
helheten. Måluppfyllelsen blev högre. 
En nyckelfaktor var när Trafikverket 
föreslog en åtgärdsvalsstudie. Prestigen 
släppte när Trafikverket bjöd in. 

Enfrågeförhandlingar: Win-Lose
Förhandling om hur ett föremål/en 
nytta (x) ska fördelas. Ju mer A får de-
sto mindre får B. Och vice versa. B har 
ingen anledning att låta A få x.

Flerfrågeförhandlingar: Win-Win
Förhandling om hur en större uppsätt-
ning föremål/nyttor (x, y, z, w) ska 
fördelas. Om A får x och y kan B få w 
och z. B har incitament att låta A få x.

xA B

x

w

y

z

A

B
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Forum–Arena–Courtmodellen

CASE 2

FAC-modellen användes till exempel 
när ett samordnat planeringsun-
derlag för byggandet av dubbelspår 
Gävle–Sundsvall skulle tas fram. Två 
lagstiftningar – den nya infrastruktur-
lagstiftningen och plan- och bygglagen 
– skulle samspela. Ett sammelsurium av 
processer skulle haka i varandra. 

Processen inkluderade fem översikts-

planer, den påverkades av en nationell 
plan för finansieringen, en pågående 
åtgärdsvalsprocess, länstransportplanen 
och den regionala utvecklingsstrategin.

I arbetsgrupperna fanns tidvis en 
frustration över att projektet inte kom 
framåt. Med FAC-modellen gick det att 
beskriva och göra det tydligt att plane-
ringsprocessen befann sig i olika skeden 

samtidigt. Kring vissa frågor var det 
dialog (forum), man arbetade samtidigt 
med strategier och planer (arena) och 
parallellt togs formella beslut (court). 
Det blev lättare för alla att förstå var 
i processen man befann sig, vilka för-
väntningar som fanns, vem som skulle 
göra vad och vad som var den egentliga 
uppgiften.

TEORI 2

Modellen Forum-Arena-Court  
kommer ursprungligen från organi-
sationsteorin och bygger på att olika 
skeden i processer inte nödvändigtvis 
hänger ihop linjärt. En planeringspro-
cess rör sig snarare fram och tillbaka 
mellan tre olika skeden – forum, arena 
och court – var och en med olika för-
utsättningar, konkretiseringsgrad och 
uppgifter. Planeraren antar olika roller 
i skedena. 

Om man förstår detta har man en 
god grund för att skapa goda och 

effektiva samverkansprocesser, vilket 
underlättar att hitta insatserna som 
driver en processen framåt. 

Forum kan karakteriseras som ”den 
fria mötesplatsen med öppen dialog”. 
För att få en process att röra sig framåt 
här, är uppgiften att forma en gemen-
sam mental bild av verkligheten. 

När man till exempel går in i ett 
planarbete med olika syn på vad som 
ska göras, kommer man aldrig att  
mötas. Den gemensamma bilden blir 
en grund för att forma riktningen.

Arena är ”den organiserade mötes-
platsen” där det handlar om att skapa 
själva vägen. Här tar man tar fram 
strategier, planer och reder ut vem som 
gör vad. 

Court är mötesplatsen för beslut. 
Här antas eller förkastas förslag, och 
fattas de formella besluten. 
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Fyrfältaren

CASE 3

Förstudie Kronoberg – samverkan i praktiken 

Regionförbundet södra Småland 
arbetade under 2014 med en förstudie 
inför det som från årsskiftet 2015 blev 
Region Kronoberg. Man bildade en 
kontaktgrupp med representanter från 
alla kommuner i länet, regionförbun-
det, länsstyrelsen och Trafikverket. En 

viktig målsättning i arbetet var att alla 
kommuner skulle få någon slags nytta 
av den nya regionbildningen.

I arbetet ingick att under en heldag 
träffa de totalt åtta kommunerna i 
mindre grupper. Planerare, översikts-
planerare, näringslivsrepresentanter och 

trafikplanerare deltog. Regionförbundet 
hade med sig tomma kartbilder som 
underlag för diskussioner om närings-
liv, omsorg, var man arbetar, var man 
handlar, etc. 

Varje kommun fick också definiera 
sin region. Det blev tydligt att den ofta 

TEORI 3

I fyrfältaren delas förutsättningar  
formella och informella, projektspeci- 
fika och strukturella. Poängen är att 
göra det tydligt vad som påverkar oss, 
för att vi ska kunna nå en gemensam 
målbild.

Inom planeringen finns projektspe-
cifika förutsättningar som: projekt-
ledarens och projektdeltagarnas befatt-
ning och mandat, de medverkande 
aktörernas interna organisationer, 
engagemang, invanda arbetssätt och 
revirtänkande. 

Strukturella förutsättningar kan vara 
lagar och regler, olika planeringssystem 
och planeringshorisonter, politiska 
program, yrkeskulturer och maktför-
hållanden. 

Fyrfältaren har till exempel använts i 
planeringsprocesser som handlat om hur

man får stadsbyggnads- och trafikkon-
tor att samarbeta bättre och hitta en 
gemensam syn på hur man omvandlar 

ett gaturum. Eller hur man får läns-
styrelsen och regionen att samordna 
planeringsunderlag till kommunerna.

Projektspecifika
förutsättningar

Strukturella
förutsättningar

Informella
förutsättningar

Projektledares och -deltagares 
befattning och mandat.

Medverkande aktörers interna 
organisationer.

Lagar och regler.
Olika planeringssystem  

och -horisonter.
Sektorsuppdelad statsförvaltning.

Politiska program.

Engagemang, processledar- 
förmåga, ”eldsjälsegenskaper”.  
Perspektiv, invanda arbetssätt, 
revirtänkande.

Yrkeskultur.
Maktförhållanden.

Formella
förutsättningar
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CASE 3, forts 

gick över gränserna till de angränsade 
länen − i Kronoberg gränsar alla kom-
muner till ett annat län. Samtidigt 
saknades relevant statistik från de andra 
länen i diskussionerna − det blev en 
viktig lärdom i projektet.

Ett resultat i projektet blev en bild av 
hur kommunerna tillsammans såg sin 
region. Det visade sig att gamla medel-
tida geografiska gränser till viss del finns 
kvar, i alla fall mentalt. I projektet tog 
man också fram kartor på bland annat 
befolkning och arbetspendling. 

Med hjälp av bilderna och kartorna 
kom man tillsammans fram till sex 
gemensamma utmaningar för regionen:

En utmaning handlar om att hantera 
en ojämn och osäker befolkningsut-
veckling, där delar av länet växer medan 

andra står still eller minskar. Ambi-
tionen är att alla regionens delar ska 
stärkas, vilket betyder att man måste 
bejaka olikheterna och arbeta med en 
komplementär region där alla inte kan 
ha allt. 

Andra utmaningar handlar om 
att uppnå miljömålen, hållbar kom-
munikation, hur naturtillgångarna 
ska tillvaratas och omstrukturering av 
näringslivet. 

Utifrån detta har man identifierat 
fyra huvudsakliga planeringsfrågor att 
arbeta visare med tillsammans: 

 Infrastruktur och transporter
 Landsbygdsutveckling
 Den komplementära regionen 
 De funktionella gränsregionerna.
Den färdiga förstudien innehåller 

förslag på hur man ska gå vidare. Ett 
förslag är att ta fram en gemensam 
målbild eller strategi för hela regionen, 
för alla att förhålla sig till. 

En viktig erfarenhet var att det vikti-
gaste är att jobba tillsammans.

Ingenting är så praktiskt 
som en bra teori.   

Patrik Tornberg, WSP

Jag är lite allergisk mot ordet förankring, det antyder 
att man har något mer eller mindre färdigt man ska 
förankra hos någon. Men det gäller att jobba till
sammans hela tiden, inte att regionen kommer med 

något uppifrån som kommunerna får reagera på  
Pål Karlsson, som ledde arbetet med förstudien för 

Regionförbundet södra Småland
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Vi lever i dag med resultaten av 
planeringsbeslut som togs för 50 
eller 100 år sedan  Många av de 
beslut vi fattar i dag kommer att 
få konsekvenser för framtiden  Vi 
behöver därför så välgrundade och 
bra underlag som möjligt  Hur får vi 
det? Vilka metoder och verktyg kan 
vi använda? Det diskuterades i den 
tredje delen av projektet 

Ett sätt är att jobba med systematiska 
modeller. De ger inte alla svar, men kan 
ge oss indikationer. I stället för att den 
regionala utvecklingen blir summan av 
kommunernas enskilda planering, kan 
vi få till en mer ändamålsenlig plane-
ring som gynnar en region som helhet. 
Nedan följer några exempel på modeller 
och verktyg.

Systematiska modeller
Ett sätt att få indikationer på om  
strategier leder mot rätt mål är att 
jobba med systematiska modeller. Vid 
en långsiktig regional planering är det 
ett sätt att testa alternativ och ställa 
dem mot varandra. Målet är inte att 
förutsäga en framtid − vilket ju inte går 
− utan att jämföra väsentliga skillnader 

i konsekvenser och måluppfyllelse av 
olika strategier. 

Inom ramen för arbetet med Rufs, 
Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, har man använt en 
lokaliseringsmodell för att bedöma 
konsekvenserna av regionala planerings-
strategier. 

Den utgår från övergripande, gene-
rella planeringsmål som “en tillgänglig 
region” eller ”en tillväxtregion”. Målen 
översätts till strategier som konkretise-

ras, för att bli mer tydlig med vad man 
vill med infrastrukturen, bostadsbyg-
gandet och områden för lokaler och 
arbetsplatser. 

När man har det klart för sig kan 
man se om det finns prognoser och 
framskrivningar för regionens utveck-
ling på lång sikt, 20–30 år. Befolknings-
tillskottet kan sedan översättas  
i bostäder – var bygger man på ett  
så ändamålsenligt sätt som möjligt för 
att uppnå de regionala planerings målen? 

Praktiska verktyg för bra underlag

Leder strategin till att målet uppfylls?

Regionala planeringsmål

Övergripande 
planerings 
strategier

Konsekvenser 
av lokalisering

Konkretisering 
av planerings 

strategier

Lokalisering i 
Planerings 

modell

Framtida 
lokalisering av 

bebyggelse

Exogena 
konsekvenser

Uppnås  
planeringsmålen?

Exogena 
prognoser

Planerings 
antaganden

JA

NEJ
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I en lokaliserings- eller planerings- 
modell kan man fördela tillskottet  
av bostäder och arbetsplatser i enlig- 
het med strategierna i olika scenarier. 
De kan vara till exempel ”tätt och 
centralt” eller ”glest och spritt” eller: 
Vad händer om den regionala utveck-
lingen blir summan av kommunernas 
planering?

Backcasting
En annan metod för att arbeta med 
strategisk planering är att göra det bak-
ifrån – så kallad backcasting. Där ställer 
man sig frågan: Vad behöver vi göra i 
dag för att nå vår framtida vision?

I steg 1 definierar man en önsk- 
värd framtid genom att formulera 
tydliga mål, som även ska beskrivas i 
ekonomiska termer. I steg 2 kartlägger 
man dagens situation och allt som  
påverkar måluppfyllelsen. Det kan 
göras med hjälp statistik, datainsam-
ling via administrativa system, enkäter 
eller annat. I det tredje och sista steget 
skapas ett åtgärdspaket med en hand-
lingsplan.

Backcasting används till exempel i 
åtgärdsvalsstudien Täta staden (Solna–
Sundbyberg–Bromma) som leds av 
Trafikverket, Länsstyrelsen, kommu-
nerna och SL. Där är målet att skapa 
förutsättningar för en attraktiv och tät 
stadsbebyggelse genom förbättrad till-
gänglighet, samtidigt som man kopplar 
in transportpolitiska mål för 2020 som 

handlar om förnybar energi, effektiv 
energianvändning och minskade ut-
släpp av klimatgaser. 

Projektet har fokus på pendlingsre-
sor. Man använder man sig av backcas-
ting-verktyget CERO, en simulerings-
modell som utvecklats vid KTH och 
som handlar om att hantera organisa-
tioners klimatmål. Genom verktyget 
är det möjligt att simulera till exempel 
arbetspendling, nylokalisering och ef-
fekter av ökat eller minskat bilåkande.

Verktyg för inomregional  
pendling i Örebro 
I Region Örebro funderade man över 
om den modell som vanligtvis används 
för att beskriva regionförstoring. Den 
bygger på arbetsmarknadsområden, dvs 
hur folk pendlar till och från tätorter, 
men parametrarna som används är 
ganska trubbiga och resultatet blir att 
regionförstoringen överdrivs. 

I Örebro, liksom i många andra 
län, finns samtidigt orter som ökar 
och minskar sin befolkning. För att få 
mer kunskap om de enskilda orterna 
och deras förutsättningar, och bättre 
förklaringsmodeller, vände Örebros 
planerare på perspektivet och gjorde en 
egen modell för att beräkna tätorters 
kraftfält.

 Modellen utgår från tätorterna. 
Inom ramen för den regionala över-
siktsplaneringen ritades en målbild för 
2030. 

Man resonerade och ställde frågor 
kring vad som vore rimligt och nöd-
vändigt för att orterna ska klara sig. 
Vilka orter bör dra nytta av varandra? 
Hur ska infrastrukturen se ut för att 
stärka det? Vilken kollektivtrafik och 
bilvägar behöver man för att integrera 
de mindre orterna? Skulle en tätort 
som Laxå kanske kunna integreras 
med Örebros lokala arbetsmarknad 
på ett hållbart sätt genom att utveckla 
tågtrafiken? 

Resultatet blev en egen modell för 
vilken typ av regionförstoring som är 
nödvändig om alla orter i länet ska 
överleva. 

Ett påtagligt bevis för modellens 
nytta på det politiska planet är att  
det nu står inskrivet i RUS och  
RÖP (Regional översiktsplan) att man 
politiskt ska verka för en järnvägsför-
bindelse, Nobelbanan, för att få en 
enhetlig arbetsmarknad i hela länet.
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Ett primärt centrum är en ort där  
inpendlingen från andra orter översti-
ger 20 procent och utpendlingen till 
andra orter inte överstiger 20 procent.

Sekundärt centrum är en ort med 
inpendling från en annan enskild ort 
på minst 20 procent, samtidigt som 
utpendlingen till ett primärt centrum 
överstiger 20 procent.

En tätort kan knytas till ett regio- 
nalt centrum om inpendlingen från  
tätorten står för minst 10 procent  
av arbets kraften i det regionala  
centrumet.

En ort antas vara beroende av en 
annan om minst 20 procent av den 
syssel satta nattbefolkningen  
pendlar till en specifik annan ort.

Bilderna visar hur tätorternas kraftfält utvecklats från 1990–2008 samt målbild för 2030.

Region Örebro har tagit fram en egen 
modell för att beräkna tätorters kraftfält.
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Strukturbilden som verktyg i 
Blekinge
Region Blekinge har börjat ett struk-
turbildsarbete för att öka samverkan 
och få en bättre koppling mellan den 
kommunala fysiska planeringen och 
den regionala utvecklingsplaneringen. 
Man vill få till en tidig samverkan i 
länet och få kommunerna att se sin roll 
i regionen. 

Målet är att strukturbilden ska 
fungera som en brygga mellan de fem 
kommunernas översiktsplaner och den 
regionala utvecklingsstrategin Attraktiva 
Blekinge och att de regionala och lokala 
aktörerna ska se samma mål framför sig.

Projektet har två delar: Den ena  
är att gemensamt ta fram fysiska, 
regionala kartbilder som visar viktiga 
samband inom länet. Den andra delen 
består i en dialogarena, en mötesplats, 
där lokala och regionala aktörer kan 
träffas för att diskutera regionala ut-
vecklingsfrågor.

Den regionala utvecklingsstrate- 
gin innehåller fyra prioriterade  
områden:

  Bilden av det attraktiva Blekinge − 
varumärkesplattform och besöks-
näring.

  Livskvalitet − attraktiva boende-
miljöer, miljö, energi, klimatfrågor.

  Arbetsliv − kompetensförsörjning 
och näringslivsfrågor.

  Tillgänglighet − digital infrastruk-
tur, transporter, flöden och kol-
lektivtrafik. 

Den fysiska kartbilden ska tas fram 
utifrån de fyra områdena, samt de 
horisontella perspektiven: hållbarhet, 
jämställdhet, mångfald och internatio-
nalisering. 

Region Blekinge är projektledare 
för strukturbildsprojektet; arbetet görs 
tillsammans med Länsstyrelsen. 

Struktur
bilder



21

Genom hela lärprojektet var det 
tydligt att regionplanerarna  
står inför många och stora utma
ningar  

Förutom megatrender som 
klimatfrågan och urbaniseringen, 
spökar ansvarsfrågorna mellan lo
kal, regional och statlig nivå  Dess
utom handlar det faktiska arbetet 
om att hantera sakfrågor, aktörer 
och roller, formella och informella 
processer och arenor  

Hur ser den gemensamma bilden 
av allt detta ut?

Vi avslutade lärprojektet med att 
försöka oss på att skapa bilden av den 
komplexa regionala mosaiken genom 
att blicka framåt.

Vi diskuterade: Hur vill vi att den 
regionala planeringen ska se ut i fram-
tiden? Vilka sakfrågor måste behandlas? 
Vilka lagar och system måste samord-
nas? Vilka aktörer måste vara med? 
Vilka arenor finns, vilka måste stärkas, 
måste några nya till? 

Vi konstaterade att det finns sta-
fettpinnar på alla nivåer och de måste 
greppas. 

Staten behöver reda ut regelverken 
och vem som ska ansvara för vad. Det 
behöver göras tydligt hur kommuner 
och planmonopol ska förhålla sig till 
varandra. 

Den regionala nivån behöver axla 
sitt mandat och förstå att det krävs ett 
nytt sätt att tänka och nya arbetssätt. 
Bland annat diskutera hur regionerna 
ska förhålla sig till det kommunala 
planmonopolet. 

Kommunernas stafettpinne handlar 

om att se hur de med sitt kommunala 
planmonopol ingår i ett regionalt sam-
manhang. Alla kommuner uppfattar inte 
sig själva som en regional aktör i dag. 

Nedan sammanfattas några andra 
kommentarer från deltagarna.

Sakfrågor
Regional fysisk planering behöver för-
hålla sig till många olika sakfrågor som 
inte nödvändigtvis är fysiska. En av de 
viktigare är infrastrukturfrågan. 

Den regionala mosaiken 
– en planerares vardag

Några sakfrågor som behöver finnas 
med i den regional fysiska planering-
en, enligt deltagarna i lärprojektet.
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Exempel på andra är: kollektivtrafik, 
näringsliv, kompetens, bebyggelse,  
grönfrågor, arbetsmarknad, energi,  
vatten- och avlopp. 

Avfallsfrågan innehåller många delar 
− transporter, kompetens, markanvänd-
ning och inte minst kostnader – där 
kretsloppet kräver en större geografi än 
den kommunala. Kanske är det dags att 
börja hantera avfallsfrågan regionalt? 

Det är en utmaning att få dem som 
inte redan är insatta, att ta till sig det  
regionala uppdraget om fysisk plane-
ring.

Aktörer och roller
Inom ramen för den regionala fysiska 
planeringen finns många olika aktörer 
och roller att förhålla sig till. 

Det innebär till exempel att makt-

konflikter mellan det regionala och det 
kommunala måste hanteras. Vem ska 
”hålla i hatten” eller vara ”körledaren” 
som får alla att sjunga i samma tonart? 
Och hur blir medborgarna delaktiga i 
planeringsfrågorna?

Det regionala ledarskapet är mycket 
viktig i planeringsarbetet, där processen 
är ett av de viktigaste verktygen. 

Styrning
Det finns ett mervärde i att koppla 
projekt till de formella processerna, 
som RUS och RUP. Med konkreta 
frågor att arbeta kring, blir processerna 
ofta bättre. Regional utveckling sker 
ofta genom ”governance” – dvs styrning 
genom samordning, samverkan, sam-
styrning och samengagemang – ¬inte 
genom traditionellt beslutsfattande 

i valda församlingar. Men att arbeta 
inom ramen för governance, kan också 
ge upphov till otydlighet – när och var 
har medborgarna möjlighet att påverka? 
Vilken roll har planeraren? 

En idé som lyftes i gruppen var 
inspirerad av Bostadskommittén förslag 
om ett nationellt rådslag: ”Bostadskom-
mittén pratar om ett rådslag mellan den 
nationella och den regionala nivån vart 
fjärde år. Skulle man kunna ha motsva-
rande mellan regional och lokal nivå? 
Ett fyraårigt åtagande som gäller för 
regionen? Det skulle göra RUS-arbetet 
enklare.”

Reglabs lärprojekt Regional fysisk 
planering landade inte i svar på hur den 
regionala fysiska planeringens alla utma-
ningar ska hanteras. Men som vi konsta-
terade i inledningen är frågan högst 
aktuell och vår förhoppning att vi att vi 
tagit ett steg på vägen till nya lösningar 
och genom denna rapport bidrar till att 
diskussionen fortsätter. 

Några aktörer och roller som måste hanteras i den regionala fysiska planeringen, enligt 
deltagarna i lärprojektet.



Länkar
All dokumentation från lärprojekten 2012 och 2014 finns på Reglabs hemsida.
www.reglab.se/fysiskplanering/?page_id=154

Boverket: Vision för Sverige 2025
sverige2025.boverket.se

Regeringen: Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020
www.regeringen.se/sb/d/2498/a/241663

Trafikverket: Projektet DAR, Den attraktiva regionen
www.trafikverket.se/denattraktivaregionen

Antologi: Den attraktiva regionen − en antologi om tillgänglighet och regional utveckling
online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44199

Tillväxtverket: Tillväxtskapande samhällsplanering
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/ 
tillvaxtskapandesamhallsplanering.4.5a5c099513972cd7fea346c5.html

Programmet Samhällsplanering för att skapa tillväxt
www.tillvaxtverket.se/samhallsplanering
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