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I plan- och bygglagen, PBL, som trädde i kraft i maj 2011, har 
kraven på en koppling mellan kommunernas översiktsplane-
ring, det regionala tillväxtarbetet och de regionala utveck-
lingsprogrammen ökat . Flera regioner har, eller kommer att 
påbörja, ett arbete för att koppla det regionala tillväxtarbe-
tet närmare den fysiska planeringen . På sikt kan regionala 
översiktsplaner bli ett verktyg för alla regioner, precis som 
det i dag är för kommunerna . 

Att lägga en fysisk dimension till det regionala tillväxtarbe-
tet och den regionala utvecklingsplanen, RUP:en, är ett om-
fattande arbete . Det är okänd mark för många . Samverkans-
former, tradition och kultur för att koppla samman regionalt 
tillväxtarbete med till exempel mark- och vattenanvändning 
är svagt utvecklade . Behovet av att utbyta erfarenheter mel-
lan regionerna stort .

En utmaning är hur man ska gå till väga rent metodiskt . 
Kunskaper kring att leda processer med många aktörer invol-
verade och där mycket handlar om att få till ett samspel med 
den kommunala nivån i form av delaktighet och förankring, 
saknas ofta . 

Hur de kommunala planerna får utrymme i det regionala 
tillväxtarbetet och i RUP:arna behöver också utvecklas .

Den här skriften är ett resultat av Reglabs seminarieserie 
om fysisk planering 2011-2012 . Initiativtagare till serien var 
Sigrid Hedin och Karin Botås, strateger från Regionförbun-
det Sörmland . De såg många tecken på att frågan om fysisk 
planering var aktuell, till exempel nya Plan- och bygglagen, 

Boverkets studie Rumslig utvecklings planering – länken mel-
lan regionalt tillväxtar bete och kommunal översiktsplanering 
och villkorsbrevet 2011 . 

Under fyra seminarietillfällen diskuterades aktörer, roller, 
processer för samspel och dialog, förankring och verktyg . 
Intresset och engagemanget för seminarieserien var stort 
– det var tydligt att det finns mycket att lära av varandra . I 
serien deltog ett 40-tal personer från Reglabs medlemmar, 
men också intresserade från länsstyrelser, kommuner, Nä-
ringsdepartementet och Boverket . Många bidrog med egna 
erfarenheter, dessutom medverkade 15 externa inspiratörer 
och föreläsare .

Vår förhoppning är att den här skriften ska ge fler möjlighet 
att öka sina kunskaper och ta del i diskussionen om den  
fysiska planeringens del i regionalt utvecklingsarbete . På de 
följande sidorna finns referat av inspiratörernas inspel och 
gruppens diskussioner . På Reg labs webb finns ytterligare 
doku mentation från seminarie serien och möjlighet att kom-
ma i kontakt med deltagarna: www.reglab.se/fysiskplanering.

Vi kände att frågan om fysisk 
planering bubblade i Sverige

Sigrid Hedin och Karin Botås
Strateger, Regionförbundet Sörmland
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June Lindahl, planingenjör på Boverk
et, menar att markanvändningen länge 
styrts underifrån, på lokal nivå − medan 
regionalpolitiken styrts uppifrån:

– Den fysiska planeringen och det 
regionala utvecklingsarbetet växte 
fram efter andra världskriget och sedan 
1970talet har man försökt få dessa två 
planeringsformer att mötas. Det vi för
söker göra nu är alltså inte nytt, säger 
June Lindahl.

Från individens rätt till 
kommunens
Planlagstiftningen har drivits fram av 
verkliga behov. Omställningen av jord
bruket, den snabba urbaniseringen och 
utbyggnaden av järnvägar under början 
av 1900talet gjorde att vissa orter växte 
fort och okontrollerat. Det var den 
främsta orsaken till att Byggnadslagen 
tillkom 1947. Den innebar bland annat 

att den enskilde inte längre hade rätt att 
bygga på sin egen mark, om det kunde 
medföra tätortsutveckling.

– Uttrycket ”det lokala planmono
polet” myntades då och handlade 
ursprungligen om kommunens rätt i 
förhållande till individen. Senare har 
innebörden förskjutits till att handla 
om kommunens rätt i förhållande till 
staten, säger June Lindahl.

Andra sätt att påverka utvecklingen 
var att ge familjer statliga lån för att 
bygga bostad, under förutsättning att 
de byggde i detaljplanerade områden 
och att ge kommuner rätt att expro
priera mark för tätortsutveckling.

Kommunerna blev för små
I 1947 års byggnadslag infördes två 
nya planinstitut: generalplan, som är en 
föregångare till dagens översiktsplan, 
och regionplan. Informella regionplaner 

hade dock funnits i Stockholm och 
Göteborg redan tidigare. 

På den här tiden var antalet kommu
ner stort. I mitten av 1940talet hade 
Sverige cirka 2 500 små och spretiga 
kommuner och det fanns ett behov 
av att hålla samman större geografiska 
ytor. Kommunerna slogs sedan succes
sivt samman till cirka 280 i mitten av 
1970talet och sammanslagningarna 
fick kommunerna att upplevas som 
stora. Plan och bygglagen från 1987 
speglade den känslan – att en kommun 
är en stor, stark och självständig enhet. 

– Man ansåg att det inte fanns större 
problem än att de kunde lösas inom 
kommunen. Varje kommun skulle ha 
en översiktsplan och den blev det grund
läggande instrumentet, som skulle 
klara allt. Möjligheten att ta fram en 
regionplan fanns visserligen kvar, men 
fick liten betydelse efter 1987.

Gamla planeringsambitioner lever än

June Lindahl, planingenjör, Boverket



June Lindahl anser att det var  
olyckligt:

– På Boverket såg vi redan i början  
av 1990talet att kommunerna var för 
små för vissa frågor, till exempel inom 
miljö och transport.

Regionalpolitik 
På 1970talet ville de nationella po
litikerna dämpa den stora tillväxten i 
storstäderna och satsade stort på statlig 
regionalpolitik. Statliga verk utloka
liserades, nya universitet byggdes och 
företag i avlägsna regioner fick trans
portstöd.  

Från 1990talet och framåt har EU 
och EU:s olika program haft stor bety
delse för regionalpolitiken.

– Sverige hämtade både retorik och 
innehåll från EU efter att vi blivit med
lemmar. Bland annat influerades  
vi av policydokumentet ESDP – Euro
pean Spatial Development Perspective – 
som lyfte upp den rumsliga, fysiska

dimensionens betydelse. En annan på
taglig förändring var att en stor del av 
ansvaret för den regionala utvecklingen 
fördes över från länsstyrelserna till en 
regional politisk nivå.

– Nu ligger fokus på de regionala 
utvecklingsprogrammen, men jag vet 
inte om de vänder sig nedåt eller uppåt. 
Gör man dem för att föra dialogen 
med kommunerna, eller är syftet att 
lägga samman dem och få en nationell 
bild att styra utifrån? 

Christina Nyhlén, departements
sekreterare på Enheten för regional 
tillväxt på Näringsdepartementet,  
som deltog i seminariet svarade att 
RUP:en ska samspela med lokal nivå, 
men också med den nationella nivån. 
Den utgör grunden för att statliga 
myndigheter ska kunna vara delaktiga  
i ett regionalt tillväxtarbete. Däremot 
är inte tanken att man ska lägga sam
man alla RUP:ar till en stor samman
hållen strategi. Hon framhåller också 
att den regionala tillväxtpolitiken inte 
är styrd av EU:

– Den regionala tillväxtpolitiken är 
en nationell politik som regeringen styr 
över. Strukturfonderna är centrala verk
tyg i det regionala tillväxtarbetet, men 
den regionala tillväxtpolitiken är större 
än så och kommer in i andra politik
områden, till exempel forsknings och 
innovationspolitik, infrastruktur, IT 
och utbildningspolitik, säger Christina 
Nyhlén.

Att få fysisk planering och 
regionalt utvecklingsarbete 
att mötas är inget nytt. 
Det har varit en ambition  

i mer än 40 år.
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Helena Hanno Enochsson
Handläggare kompetens försörjning, 
Region Dalarna 

Varför ville du delta i seminarieserien?
Frågan om Fysisk planering är ganska ny 
för oss och känslan är just att det är en 
”bubblare” . Vi ville lära mer om vad som 
förväntas av oss och vad andra har gjort .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Att vi är många som är osäkra på hur 
frågan ska hanteras . Vi har fått med oss 
några bra exempel på hur man gör i andra 
regioner, men känslan är ändå att vi är 
ovana att koppla ihop fysisk planering 
och tillväxtfrågor ute i regionerna .

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Att vi måste jobba vidare känns självklart, 
frågan är kanske hur vi ska göra det . Vi 
har inlett diskussioner på hemma plan . 

Vad tycker deltagarna?
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I Sverige har vi länge levt med föreställ
ningen att IT innebär att det fysiska 
rummet blir mindre intressant, att 
alla kan jobba var som helst. I stället 
har det blivit tvärtom. IT har lett till 
koncentration till städer, i synnerhet till 
storstäderna. 

– Nu behöver kunniga tjänstemän 
driva på för att väcka politikerna, säger 
CarlJohan Engström, gästprofessor, 
regional utveckling, KTH.

– Historiskt har politiker formulerat 
väldigt lite av samhällsplanering och 
struktur. Om vi sitter och väntar på 
deras initiativ, kan vi få vänta länge. 

Varje rumslig nivå påverkar den 
ekonomiska tillväxten. För en bra fysisk 
planering bör man veta vad som att
raherar framgångsrika företag och hur 
man hjälper befintliga att växa. Rent 
generellt flyttar okvalificerad produk
tion ur Sverige, medan kvalificerad blir 

kvar. Tjänstesektorn växer och kräver 
en någorlunda stor hemmamarknad 
för sina produkter. Företagen önskar 
kontakter, möjlighet att samverka kring 
innovationer och smidiga internatio
nella utbyten – önskemål som lättare 
uppfylls i städer.

– Forskningen visar att ju större 
samlad lokal arbetsmarknad man har, 
desto snabbare växer regionen, säger 
CarlJohan Engström.

Kluster behöver utrymme
Företag vill ligga geografiskt nära var
andra, eftersom de tjänar på att enkelt 
kunna rekrytera personal från varandra 
och på så sätt få in ny kunskap. Det 
är viktigt att det finns lokaler i olika 
prislägen – inte minst för den viktiga 
kringservicen till spetsföretagen.

När det gäller nya bostadsområden är 
det viktigt att de placeras på rätt plats. 

Vi pendlar mer och flyttar mindre, 
eftersom det oftast är två personer som 
arbetar i en familj. Med mer pendling 
ökar behovet av bostäder nära tågstati
onerna.

Ibland hörs oro för att Sverige mest 
har stora gamla företag och för få entre
prenörer.  CarlJohan Engström tycker 
att den problembilden är felaktig:

– I Sverige har många framgångsrika 
företag visat stor förmåga till förnyelse. 
Det beror på att de tagit vara på sina  
intraprenörer − människor som utveck
lar sina innovationer inom de befintliga 
företagen. I mer hierarkiska företags
kulturer, som till exempel i Kina och 
USA, måste man sluta sin anställning 
och bli entreprenör om man vill gå 
vidare med en egen idé. Det förklarar 
varför entreprenörer lyfts så starkt i  
internationella sammanhang, något som 
sedan okritiskt importeras till Sverige.

Vänta inte på uppdrag från politikerna!

Carl-Johan Engström, gästprofessor, 
regional utveckling, KTH
Charlotta Fredriksson, doktor  
i planering och beslutsanalys, KTH

Historiskt har politiker formulerat 
väldigt lite av samhällsplanering 

och struktur. Om vi väntar på deras 
initiativ, kan vi få vänta länge
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För att nå framgång i strategisk planering 
är det viktigt att vara medveten om hur 
omvärlden påverkar kommuner och re
gioner. Det behövs en samsyn och hand
lingsberedskap för olika typer av faktorer 
som har betydelse för planeringen.

En modell för påverkan 
Charlotta Fredriksson, doktor i plane
ring och beslutsanalys, och CarlJohan 
Engström arbetar med en modell kall
lad forumarenacourt. Den kommer 
ursprungligen från organisationsteorin 
(Bryson & Crosby), men har modifie
rats för att passa förhållandena inom 
svensk samhällsplanering. Den bygger på 
tanken att alla aktiviteter och händelser i 
en planeringsprocess äger rum inom tre 
”mötesplatser”: forum, arena och court. 
Mötesplatserna har olika innehåll och 
rollfördelning. I processen kommer man 
fram till dokument som visar priorite
ringar och strategiska ställningstaganden.

– När man pratar om planering hörs 
ofta att ”det är så många förutbestämda 
ramar”. Vår modell syftar till att visualise
ra i vilka olika sammanhang ramarna sätts 
− och därmed vilka ingångar som finns 
för att själv vara med och påverka, säger 
Charlotta Fredriksson, samtidigt som hon 
betonar vikten av att vara tidigt ute:

– Man måste hela tiden vara med i de 
utvecklingsdiskussioner som pågår. Det 
är för sent att börja delta när man kom
mit fram till planeringsprocessen. Då är 
många handlingsramar redan satta. 

Forumet är den öppna, fria mötes
platsen. Här hålls lösa diskussioner om 
utveckling, här fattas beslut om vad som 
är förhandlingsbart och här sätts också 
agendan för vad som ska diskuteras 
under planeringen. 

Den som leder processen har till 
uppgift göra att en omvärldsanalys, att 
skapa sig en bild av sammanhanget, av 
möjligheter och av hot. I forumet ska 
en bild växa fram genom de aktörer som 
är inblandade och genom att involvera 
allmänheten. Processledaren agerar sedan 
”storyteller” – dvs säger och förmedlar 
bilden om vad som ska ske på ett inspire
rande sätt.

– Om det inte finns en gemensam 
målbild i början, kommer man garante
rat att krocka mot slutet av planerings
processen, säger CarlJohan Engström.

Processen behöver också en arena – en 
organiserad mötesplats. Här sker plane
rings och utvecklingsarbete med utgångs
punkt i den agenda som satts i forum.

Dessutom behövs en court, 
som innehåller två huvud
sakliga delar. Den ena är den 
formella beslutsprocessen att 
anta eller förkasta ett förslag. 
Den andra delen är den över
lämning, eller länkning, som 
krävs för att försäkra sig om att 
de som ska genomföra besluten 
verkligen tar över stafettpinnen 
med samma målbild framför 
ögonen. 

– Under processen händer saker som 
man måste fånga upp och ta hänsyn till. 
Den strategiska processen rör sig fram 
och tillbaka genom forumarenacourt, 
säger Charlotta Fredriksson.

Målbilden måste laddas med 
positiv energi
Hon anser att det finns många tänkbara 
aktörer som skulle kunna ta på sig den 
drivande rollen i strategiskt utvecklings
arbete.

– En slutsats är att det krävs positiv 
energi för att komma framåt. Målbilden 
måste laddas med positiv energi, även 
om den samtidigt också måste vara rea
listisk − eller i alla fall trovärdig.

En annan slutsats är att modellen 
forumarenacourt kräver att planeraren 
antar olika roller i olika skeden. Att 
leda utvecklingsprocessen innebär att 
vara såväl whistleblower som analytiker, 
vägvisare, sägare, utbildare, koordinator, 
konflikthanterare och ämbetsman.

Forum arena Court

mötesplats Den fria mötes
platsen

Den organisera
de mötesplatsen

Beslutsprocess 

Process Öppen dialog 
som formar  
problembild 
och uppdrag

Dagordning i 
förväg, struk
turerat samråd 
som formar 
målbild och 
strategier

Förslag att 
anta eller 
förkasta

Tjänste-
mannaroll

Omvärldsana
lys: förändra 
verklighetsbild
en, identifiera 
parterna

Förhandling 
och planering

Överföring och 
återföring
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SToCkHolm

Dialog i varje steg

– Den löpande kommundialogen 
är grunden för vår planering. Och 
behovet av samordning, samsyn och 
samverkan. Det säger Katarina Fehler, 
region planerare från Stockholms läns 
landsting som tillsammans med Börje 
Wredén, tillväxtavdelningen, arbetat 
med RUFS 2010. 

− Både politiker och tjänstemän är 
ytterst viktiga att ha med i hela plan
processen, man måste lägga lika mycket 
krut på att få med båda grupperna.

– Vi var hos våra politiker sju gånger 
för formella beslut om vår regionala 
utvecklingsplan och hos politiker i varje 
kommun flera gånger under processen. 
På så sätt kunde vi successivt få vägle
dande beslut med oss från politiken. 

Arbetet med utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010, på
börjades under våren 2006. Diskussio
nen började kring regionens viktigaste 
utmaningar med dialogrundor i flera 
varv med alla kommuner, länsstyrelsen, 
regionförbunden i Östra mellansve
rige, internt inom landstinget och med 
andra myndigheter.

– Vi förde dialog i planprocessens alla 
steg: program, testversion, samrådsför
slag och utställningsförslag, säger Kata
rina Fehler. Den här typen av processer 
sänker trösklarna mellan planering och 
genomförande, processen är lika viktig 
som slutdokumentet.

– Vårt arbetssätt speglar vår roll: att 
arbeta med regional planering, kun
skapsuppbyggnad samt nätverkande 
och förankring.

Ambitionen är att RUFS 2010 ska 
vara gemensam, jämfört med tidi
gare planer som var ”avstämda” eller 
”förankrade”. Några av nyckelorden 

Regionala röster

Katarina Fehler, regionplanerare, Börje Wredén, Tillväxtavdelningen, 
Stockholms läns landsting
Fredrik Eliasson, utvecklingsstrateg, Örebro läns landsting
Göran Grundström, ansvarig Dalastrategin, Region Dalarna
Jan Eklund, översikstplanerare, Norrköpings kommun 
Mats Helander, samordnare infrastruktur, Regionförbundet Östsam

Regionalt planeringsarbete ställer stora krav på tät dialog, förank-
ringen är en förutsättning för att lyckas . Här följer några exempel 
från Dalarna, Stockholm, Örebro och Östergötland, som bland annat 
visar på vikten av analysredskap, involvering av kommunerna och 
politikernas deltagande i processen .

Vi var hos politikerna 
sju gånger för beslut 

om RUFS:en



i RUFSprocessen har varit samsyn 
och samordning, gemensam process, 
löpande kommundialog och helhetssyn. 
Allt detta bäddar för ett bra genomför
ande i nästa steg.

– Det räcker inte med dialog för  
att få saker att hända. Det är viktigt att 
planeringen utgår från gedigen kunskap 
om förutsättningar och trender. Sam
arbete är centralt för genomförandet 
− och det underlättas när det finns en 
samsyn om målen, säger Börje Wredén.

Örebro

Valde inte den smidiga vägen

Örebro valde att lägga mycket resurser 
på analysarbetet i sin regionala över
siktsplan. Tanken var att planeringen 
måste utgå från hur verkligheten ser 
ut, inte från ett önsketänkande om hur 
den borde vara.

Fredrik Eliasson från Örebro läns 
landsting var projektledare för pro
cessen.

– Vi försökte göra på ett nytt sätt. Vi 
började med att analysera de starkaste 
krafterna bakom regional tillväxt och 
tittade sedan på rumsliga förutsättning
ar för tillväxt i vår region.

– Tidigare analyser av till exempel 
befolkningsutvecklingen blev man inte 
så klok av, det verkar inte leda någon 
vart att presentera data år för år.

Örebro utgick från den nya ekono
miska geografin för att förstå varför det 
finns tillväxt i vissa regioner och inte 
i andra. En av frågorna man ställde 
sig i RÖP:en var hur man kan stödja 
en regionförstoring med långsiktiga 
prioriteringar för kollektivtrafik och 
transport infrastruktur. Man tittade 
också på var handel, service, bostäder 
och arbetsställen bör lokaliseras för  
att minska bilpendling och bilan
vändning.

– Det var inga problem med att 
presentera analysen för politikerna, de 
köpte den. Men att presentera konse
kvenserna var jobbigare.

Analysen pekade på en kraftig be
folkningsomflyttning där merparten 
av länets tätorter skulle ha svårt att 
attrahera inflyttare. De små orterna 
blev mindre, det var i stort sett bara 
i Örebro med omnejd befolkningen 
ökande. 

− Vårt förslag i RÖP:en, som vi  
kommunicerade med kommunerna, 
gick inte ut på att motarbeta denna 
trend, vilket många kanske hade för
väntat sig. Vårt antagande var i stället 
att urbanisering och regionförstoring 
är globala trender vi är tvingade att 
förhålla oss till. 

Prioriterade större orter
− En konsekvens vi såg som nödvändig 
var att prioritera större tätorter med 
stabilt befolkningsunderlag, utbyggd 

Marcus Smedman  
Strateg kommunikation och  
infrastruktur, Region Värmland

 Varför ville du delta i seminarieserien?
Det är ett aktuellt område som diskute-
ras, där det samtidigt råder osäkerhet om 
vad som förväntas och nyttan med fysisk 
planering på en regional nivå, särskilt när 
den saknar juridisk betydelse . 

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Det har varit intressant att lyssna på hur 
andra gjort och vad dom planerar att göra . 

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Bredband och cykelplan kommer att få en 
regional geo   grafi sk dimension under de 
närmaste åren .
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kollektivtrafik och grundläggande 
serviceutbud. Och det var inte populärt 
i alla läger, säger Fredrik Eliasson.

Tjänstemännen fick hård kritik − 
inte minst i pressen − för att de inte 
som det hette ”satsade mer på lands
bygden”. 

– Jag åkte runt i kommunerna 
och presenterade våra underlag och 
analyser, säger Fredrik Eliasson, och på 
de flesta håll handlade det om att hålla 
i hatten. Det blev livliga diskussioner 
kring förslagen.

– Och långt fler än de på remisslistan 
hade åsikter.

– Men verkligheten är ju den att om 
många av regionens invånare vill bo 
i Örebro stad, måste vi ha en bered
skap för att bygga just där. Vi kan inte 
önska oss att människor ska välja andra 
platser, som kanske skulle skapat en 
större regional balans i befolkningsut
vecklingen.

Fredrik Eliasson menar att man valde 
mellan att ha en smidig, behaglig och 
traditionell process, med trycksaker, 
mingel och konferenser och att sätta 
ner foten och ha en nyktrare syn på 
förutsättningarna.

– Vi valde den senare. Det kostade 
på ibland.

Några av lärdomarna är enligt Fred
rik Eliason att man måste vara väldigt 
påläst och veta vad man säger och att 
man som tjänsteman ibland får ta rol
len att säga som det är.

Dalarna

angrep den svaga länken 

– För att få till en bra planeringsprocess 
har vi har försökt att angripa den svaga 
länken − den mellan regional och lokal 
nivå, säger Göran Grundström från Re
gion Dalarna, ansvarig Dalastrategin.

– Vi gjorde det genom att göra roll 
och ansvarsfördelningen mellan den 
lokala och regionala nivån i tillväxt
arbetet än mer tydliga. Vi ville stärka 
sambanden i utvecklingsarbetet.

Projektet kallades Dalametoden. I 
det ingick flera arbetssätt och verktyg. 
Ett centralt inslag var utvecklingsdia
loger med kommunerna i regionen. 
Syftet var att skapa insikt, förståelse 
och inte minst respekt för utvecklings
frågor både på lokal och på regional 

nivå. Man arbetade bland annat med 
praktikfall, där kommunerna själva fick 
beskriva hur de hanterar utvecklings
frågor. 

– Det var viktigt att kommunerna 
fick se sin roll i en planeringsstruktur, 
det blev tydligt att alla, verkligen alla, 
kommuner bidrar till den gemensam
ma utvecklingen av Dalarna. 

En annan viktig metod i planarbe
tet var visualisering. Genom bilder 
och kartor kunde man åskådliggöra 
komplexa fakta och förutsättningar och 
det underlättade förankringen. Man 
tog fram helt nya bilder på arbetspend
lingsflöden, tredimensionella bilder på 
tillgängligheten på arbetskraft i Dalarna 
och flera varianter av bilder på stråk 
och platser för utveckling. Man tittade 
också på hur det socioekonomiska 
Dalarna såg ut.

– Vi gjorde till exempel en postnum
merbaserad livsmiljöenkät för hela 
regionen, säger Göran Grundström. 
Genom den tog vi fram bilder som 

Vi tog fram bilder på 
grannkontakt och trygg-
het – det var bilder man 

aldrig tidigare sett

Vi kan inte önska oss 
att människor ska välja  
andra platser att bo på, 

som skapar en bättre  
regional balans
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visade mönster för till exempel upplevd 
hälsa och trygghet, grannkontakt och 
entreprenörskap – viljan att starta egen 
verksamhet. 

– Det här var bilder man aldrig 
tidigare sett. Det blev en bra förutsätt
ning för dialog mellan kommunerna 
för att börja analysera gemensamma 
utmaningar.

linkÖPing oCH norrkÖPing

lånar storlek av varandra 

Processen med en gemensam översikts
plan för Linköping och Norrköping 
startade i en regionalekonomisk analys 
gjord av en utomstående konsult. I 
den bedömdes potentialen för den 
ekonomiska utvecklingen vid en ökad 
integration.

– Det var intressant att ta avstamp i 
en kvalificerad extern bedömning. Det 
blev lättare och mindre laddat för alla 
parter att komma med synpunkter,  
säger Jan Eklund, översiktsplanerare 
från Norrköpings kommun.

Linköping och Norrköping är städer 
med olika bakgrund. Linköping är  
ett regionalt centrum och en tjänste
mannastad, Norrköping en nätverks
stad med starka arbetarrötter i textil
industrin.

– Man kan säga att Linköping är en 
stor småstad och Norrköping en liten 

storstad, säger Mats Helander, samord
nare för infrastruktur. Vår region har 
två kompletterande stadskärnor.

Hävstänger – och rivaler 
En region med flera kärnor har möj
ligheter. Man kan till exempel ”låna” 
storlek av varandra och på så sätt 
komplettera varandra. Och man kan 
sammanföra resurser − det finns stora 
möjligheter att till exempel förstora 
och integrera marknader. På så sätt kan 
kärnorna fungera som hävstänger för 
varandra, och lägga en grund för en 
gemensam identitet. 

Men en gemensam planering har 
också utmaningar:

– Visst finns en rivalitet mellan 
städerna, men den håller på att mjukas 
upp. För att inte fastna i den valde vi 
att ta bort vissa frågor från agendan, 
till exempel flygplats frågan och hur vi 
skulle förhålla oss till landsbygden.

En delikat uppgift
– Även den politiska styrningen  
kan vara en försvårande faktor när  
man ska samplanera. Vi hade olika 
upplägg i kommunerna, med olika 
långa tider mellan beslut och administ
ration. I Linköping har politikerna 
regelbundna träffar, då blir responsen 
snabbare. I Norrköping är det politiska 
arbetet organiserat annorlunda, säger 
Mats Helander.

Man bildade en gemensam arbets

grupp med tjänstemän från båda 
kommun erna. Till den kopplades två 
styrgrupp er: en med tjänstemän och 
en med politiker. Regionförbundet har 
varit med och stöttat ett aktivt samar
bete mellan de två stora kommunerna i 
regionen.

– Det har varit en delikat uppgift, 
säger Mats Helander, det har ju samti
digt varit viktigt att arbeta för att varje 
mindre kommun ska hitta en roll i ett 
större sammanhang.

Ostlänken har också varit en påverk
ande faktor i planeringsarbetet, som har 
styrt planens utformning. Tanken med 
att samla transporter och att få igång 
kvartstrafik mellan de båda städerna har 
varit vägledande.

– Vår gemensamma översiktsplan 
och hela processen kring den har lett 
till att det nu finns en efterfrågan på en 
regional utvecklingsplan.

Visst finns det en  
rivalitet mellan  

städerna. För att inte 
fastna i den, valde vi 

bort vissa frågor.
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norDregio

Samma mål – vitt skilda vägar

Nordregio har gjort en studie om regio
nal planering i ett antal andra länder. 
Studien Integrating Urban Planning and 
Regional Development blev klar våren 
2012 och den innehåller bland annat 
rekommendationer för hur de svenska 
planeringsrutinerna kan förbättras. 

Studien omfattar ett urval av regioner 
i Danmark, Finland, Norge, England, 
Holland och Tyskland.

Lukas Smas, senior forskare och 
Ole Damsgaard, projektledare, tittade 

på integrering i planprocessen ur tre 
aspekter: sektoriell, territoriell och pro
cessuell. De undersökte också graden 
av integration − hur planprocesserna 
harmoniseras och samordnas mellan 
den regionala och kommunala nivån.

– I vår studie ser vi att man egent
ligen vill uppnå samma sak, mer 
samordning och harmonisering av 
regionalt utvecklingsarbete och fysisk 
översiktsplanering. Intressant är att de 
länder och regioner vi studerat valt helt 
olika sätt att hantera frågan. Tyskland 
och England har till exempel valt helt 
motsatt väg, säger Lukas Smas.

Tyskland, med 16 delstater, har ett fe
deralt system där den huvudsakliga fysis
ka och regionala utvecklingsplaneringen 
görs i delstaterna. I planarbetet finns 
fyra nivåer: federal, delstatlig, regional 
och lokal nivå. Den federala nivån blan
dar sig inte direkt i planeringsarbetet, 
utan tar fram övergripande ramar.

Gegenstromprinzip  
– krav på samverkan 
Lukas Smas och Olle Damsgaard stu
derade regionen Hannover, som ligger i 
delstaten NiederSachsen. Regionen är 
unik i Tyskland, man formerade genom 

En het fråga i Europa 

Lukas Smas, senior forskare och Ole Damsgaard, projektledare, Nordregio
Kjell Rennesund, samfunnsplanavdelingen, Östfolds fylkeskommune, Norge
Christina Christiansson, analys och statistik, Västra Götalandsregionen
Kai Böhme, seniorkonsult, Sweco eurofutures
Sverker Lindblad, ämnesråd, Näringsdepartementet

Frågan om samordning av regional tillväxtpolitik och samhällsplanering 
är aktuell och diskuteras inom hela EU . Flera av våra grannländer gör om 
sina planeringssystem – ibland är förändringarna drastiska . Den ekono-
miska krisen i Europa får också konsekvenser för den fysiska planeringen . 
Här är några internationella exempel på hur man löser planeringsfrågan .



ett frivilligt initiativ för tio år sedan en 
ny typ av samarbete med en region och 
21 kommuner. Regionen tog då över 
funktioner och ansvar från både delstat
lig och kommunal nivå.

Ansvaret för att ta fram regionpla
nen ligger på den regionala nivån. Där 
görs ett ramverk och en strategi som 
den kommunala planeringen måste 
förhålla sig till. Regionplanen är juri
diskt bindande och det finns flera, både 
formella och informella, instrument 
för att säkerställa intentionerna i den. I 
praktiken innebär det att alla kommu
nala planer ska kommenteras av Region 
Hannover.

– I Tyskland finns något man kallar 
principen för samverkan: gegenstrom
prinzip. Den innebär att det ställs krav 
på samverkan mellan lokal och regional 
nivå, regional och delstatlig och mellan 
delstatlig och federal, och detta gäl
ler så att säga både uppåt och neråt i 
systemet, säger Lukas Smas. Principen 
är reglerad i lag, den måste följas i alla 
regioner. 

– Det tyska systemet skiljer sig från 
det nordiska, med sin extra nivå för 
planeringen – den federala. I Hannover 
har man skapat en ny regional enhet 
med utökade maktbefogenheter, man 
har också samlat kompetens, säger 
Lukas Smas.

Ingen regional nivå
England har valt en motsatt väg mot 
Tyskland. Där har man i princip upp
hävt den regionala nivån.

– Den nya regeringen som tillträdde 
2010 har ambitionen att minimera 
byråkrati och regional styrning, den 
vill också effektivisera verksamheten nu 
i den ekonomiska krisen. I de natio
nella riktlinjer som tagits fram slås helt 
enkelt fast att för en effektiv och tydlig 
planering i England krävs bara två 
nivåer, en nationell och en lokal, säger 
Lukas Smas. 

Ramverket för planeringsarbetet sätts 
på nationell nivå och utförs på den 
lokala. Staten har infört så kallade Local 
enterprise partnerships, som ger möjlig
het att formera lokalregionala partner
skap. De är samarbeten mellan olika 
aktörer, som själva har ansökt om att få 
bildas. I dag finns 38 stycken, de täcker 
i princip hela England och skär de 
traditionella regionala gränserna. Deras 
uppgift är bland annat att övervaka den 
kommunala planeringen. Hur fram
gångsrikt detta kommer att bli vet man 
inte ännu.

Länderna har valt helt 
olika sätt att hantera 
frågan, några till och 

med motsatt väg

Mats Helander
Samordnare infrastruktur,  
Regionförbundet Östsam

 Varför ville du delta i seminarieserien?
Jag är relativt ny inom området fysisk 
planering, men har jobbat med ut-
vecklingsfrågor och upplevt bristen på 
sammankoppling som anmärkningsvärd . 
Därför var seminarieserien perfekt i tid 
och innehåll .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Det framstod tydligt att utvecklings-
frågor och fysisk planering hade olika 
kunskapstradition och den insikten 
hjälper mig att föra samman perspektiv-
en . Dessutom fick jag bra kontakter och 
massa faktakunskap .

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Vi kommer att jobba med en regional 
strukturplan där utvecklingsfrågor bryts 
till ned till översiktlig fysisk planering på 
regional nivå .
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– Man håller för närvarande på att 
införa det nya systemet, så det är för 
tidigt att se konsekvenserna, säger 
Lukas Smas.

Dynamik i Danmark
Danmark genomförde en stor kom
munreform i januari 2007. Då blev 270 
kommuner 98 och 14 amt (län) blev till 
5 regioner. I och med reformen fick de 
danska kommunerna ett större ansvar 
för de regionala utvecklingsfrågorna.

– Före kommunreformen fanns ingen 
egentlig samordning mellan den fysiska 
planeringen och den ekonomiska 
tillväxtplaneringen. Ett av skälen till att 
reformen genomfördes var att man ville 
etablera regionala Växtfora − motsva
rande svenska strukturfondspartner
skap, säger Ole Damsgaard.

I studien har han tittat närmare på 
förhållandena i MidtJylland.

Den fysiska planeringen har två 
nivåer i dag, den statliga och den 
kommunala. Staten har genom miljö
ministeriet en ledande roll och har 
med sina styrningsmedel ett väsentligt 
inflytande över den fysiska planeringen 
i Danmark. Staten styr genom ett slags 
regleringsbrev till kommunerna, där det 
upprättas kommunplanestrategier. De 
regionala Växtforumen ansvarar för att 
ta fram näringsutvecklingsstrategier, en 
slags handlingsplaner, och ett regionalt 
råd ansvarar för att utarbeta de regio
nala utvecklingsplanerna.

– Rådet har inga egentliga makt
medel att ta till gentemot kommun
erna, utan fungerar mer som en länk 
mellan de två regionala aktörerna, säger 
Ole Damsgaard.

De regionala utvecklingsplanerna är 
visionsdokument, de ska vara helhets
planer och omfatta både ekonomisk, 
tillväxt, fysisk och funktionell utveck
ling. Planerna ska revideras en gång per 
mandatperiod. 

De kommunala planstrategierna ska 
innehålla en strategi för kommunens 
utveckling under en fyraårsperiod, 
de ska också revideras en gång varje 
mandatperiod. Planerna på de två nivå
erna är synkroniserade och utarbetas 
parallellt.

Kravet på samordning mellan 
RUP:arna och de kommunala planerna 
regleras i lagstiftningen. Varje region 
ska ha en ”kontaktutvalg”, i den sitter 
styrelsen för regionen, ordförandena för 
alla kommunala styrelser i regionen och 
tjänstemän.

Den första generationens nya RUP:ar 
gjordes 2007/08, nu är man alltså inne 
på generation två.

– I de tidiga RUP:arna fanns inte 
något större samarbete mellan region 
och kommun, men nu arbetar man mer 
aktivt med att integrera kommunerna i 
arbetet, säger Ole Damsgaard.

Det finns flera lärdomar att dra från 
Danmark och Norge. Med formalise
rade strategier blir planeringsarbetet 

mer flexibelt och aktuellt. Revisionerna 
som görs under varje mandatperiod 
bidrar till att det politiska intresset för 
planarbetet blir större.

– Att ha en kontinuerlig revidering av 
planerna ger en dynamik och synkro
niseringen av samarbetet är mycket 
spännande, avslutar Lukas Smas.

Nordregios studie finns att hämta på 
www.reglab.se/fysiskplanering 

norge

Svensk-norsk tillväxtunion

Norge har två nivåer för planstrategier, 
den regionala och den kommunala.  
I Norge finns 429 kommuner, en del  
av dem har väldigt få invånare, vilket 
får stora konsekvenser för plan 
processen.

Landet är indelat i 19 fylkeskom
muner. En ny plan och bygglag antogs 
2008, centrala delar av den trädde i 
kraft 2010. Lagen reglerar planering av 
markanvändning och bygglov. Fylkes
kommunernas roll som planinstans har 
stärkts, både de och kommunerna ska 
utarbeta egna planstrategier.

Det finns 28 000 svenska arbets
pendlare som arbetar i Norge, en av 
fyra av dem kommer från Västra Göta
land. Bland annat har Svinesundsbron 
bidragit till en ökad arbetspendling.



– KUSK är ett Interregprojekt som 
handlar om att öka kunskapen om 
förutsättningarna för tillväxt i en region 
på gränsen mellan Norge och Sverige, 
Östfold–Västra Götaland, säger Chris
tina Christiansson, analys och statistik, 
Västra Götalandsregionen.

I projektet ingår cirka 35 personer 
från regionen, indelade i fem temagrup
per: arbetskraftsförsörjning, attraktivi
tet, infrastruktur och kommunikatio
ner, näringsliv och folkhälsa. 

Avancerad visualisering
– Syftet är att bidra till ett kreativt ar
bete med vision och strategi för tillväxt 
i regionen. Vi lyfter blicken över den 
administrativa riksgränsen. För att få 
kvalitet på visioner och strategier base
rar vi våra analyser på statistik och fakta 
som är specifika för vår gränsregion, 
säger Christina Christiansson.

För att ta fram tydlig statistik an 
vänder sig KUSK av ett avancerat  
visualiseringsprogram, Grenseland 
explorer, som ger möjlighet till inter
aktivitet och dynamiska, multidimen
sionella bilder.

– Bilderna har visat sig vara mycket 
bra som underlag för att göra statistiken 
tydlig, säger Kjell Rennesund, sam
funnsplanavdelingen, Östfolds fylkes
kommune, vilket underlättar för alla 
inblandade att få en gemensam bild av 
hur det verkligen ser ut.

– Vår viktigaste uppgift nu är att göra 

en utbildningsinsats: att tolka statisti
ken, att göra analyser och att utveckla 
förmåga att kommunicera och informe
ra. Många av kommunerna som ingår 
i projektet är små och har kanske inte 
egna resurser att utbilda tjänstemän
nen i statistikverktyget, säger Christina 
Christiansson.

– Utmaningen i projektet är att få 
fram ett tydligt, konkret underlag för 
den gränsregionala utvecklingsplane
ringen. Och då menar vi utveckling på 
lång sikt. 

– Många faktorer bidrar till att det 
finns en utvecklingspotential, en är 
valutaförhållandet mellan Sverige och 
Norge. Men, utvecklingen kan inte 
bygga på tillfälliga samhällsföränd
ringar, vi måste genom den regio
nala planeringen bidra till regionens 
utveckling på lång sikt, säger Christina 
Christiansson.

eu

europas territoriella agenda

I maj 2011 antogs TA2020, Europas 
territoriella agenda, vid ett minister
möte i Ungern. 

– Ansatsen i den är att bättre inte
grera fysisk planering och regional 
utveckling, säger Kai Böhme, senior
konsult från Sweco eurofutures.

– Frågan är het nu. Det har blivit 
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Sara Johansson
Samhällsplanerare, 
Region Värmland

 Varför ville du delta i seminarie-
serien?
Ämnet är aktuellt och samtidigt 
komplext, då kommunerna har 
planmonopol et . Seminarieserien  
var ett bra tillfälle att få diskutera 
med andra regioner som brottas  
med samma frågeställningar .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Jag har fått mycket kunskap från 
andra regioner .

Hur går arbetet vidare på hemma-
plan?
Som ett första steg ska vi bygga  
upp kunskap kring fysisk planering 
och regionalt tillväxtarbete tillsam-
mans med kommunerna genom att 
anordna två kunskaps seminarier,  
det första nu i höst .
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tydligt att man inte kan ta sig ur den 
ekonomiska krisen i Europa om man 
inte tänker territoriellt också. 

Med TA2020 är målet att öka förstå
elsen för betydelsen av ett territoriellt 
tänk och att diskutera vilka frågor man 
ska arbeta med gemensamt inom EU 
och inom respektive medlemsland.

I TA2020 prioriteras sex områden:
▪  Att främja en flerkärnig (polycent

risk) och balanserad territoriell 
utveckling.

▪  Att främja en integrerad utveckling 
i städer, landsbygdsområden och 
områden med specifika förutsätt
ningar.

▪  Territoriell integrering i gräns
överskridande och transnationella 
funktionella regioner.

▪  Att säkra regionernas globala kon
kurrenskraft med utgångspunkt i 
starka lokala ekonomier.

▪  Bättre territoriella kommunika
tionsmöjligheter för individer, 
samhällen och företag.

▪  God förvaltning och samman
länkning av regioners ekologiska, 
landskapsrelaterade och kulturella 
värden.

− För att TA 2020 ska bli mer kon
kret och tydlig för alla medlemsländer 
måste man hitta ett ord för varje del 
och process, som alla kan relatera till, 
säger Kai Böhme. Inte minst viktigt är 
att hitta ett tydligt budskap.

nÄringSDeParTemenTeT

Vi behöver samordning mellan 
sektorer och aktörer

– Man kan säga att medlemsländerna 
med TA2020 har skapat något som ska 
bidra till territoriell sammanhållning, 
säger Sverker Lindblad, ämnesråd, 
Näringsdepartementet. 

− I stora drag kan Sverige ställa upp 
på de grundläggande principerna och 
prioriteringarna i agendan redan i dag, 
till exempel den om att säkra regio
nernas globala konkurrenskraft med 
utgångspunkt i starka lokala ekono
mier. Att förvalta ekologiska värden 
och en hållbar utveckling kan vi också 
ställa upp på. 

TA2020 innehåller fler grundläggan
de principer, bland annat att regionalt 
utvecklingsarbete är gränsöverskridande 
i tre dimensioner: över geografiska ad

ministrativa gränser, sektorsgränser och 
över olika geografiska beslutsnivåer.

– Men det som ofta framhållits som 
det mest viktiga: att främja den poly
centriska utvecklingen, dvs en utveck
ling mot flera centrum eller kärnor, är 
inte helt lätt att förhålla sig till från en 
svensk horisont, säger Sverker Lindblad. 

Det är lite oklart vad som exakt 
menas med polycentricitet i TA2020 − 
flera av begreppen i agendan kan tolkas 
på många olika sätt − men klart är att 
en fungerande polycentricitet bygger 
på att centrum/städer kompletterar 
varandra.

Sverige inte som Centraleuropa
– När man tittar på Europas karta, 
ser man att Centraleuropa har väldigt 
många stora centrum med över en 
miljon invånare, alltså en stor grad  
av polycentricitet. Men i Sverige ser  
det ju inte alls ut så. För oss kan  
det ibland vara bättre att främja en 
monocentrisk utveckling med en 
centralort som motor för regionens 
utveckling, till exempel som Östersund 
i Jämtland.

– Huvudargumentet varför vi ska  
arbeta med TA2020 är att vi måste 
ha en bredare syn på regional tillväxt
politik: tvärsektoriell och territoriellt 
anpassad.

Implementeringen i Sverige är redan 
påbörjad, bland annat genom den 
Natio nella strategin för regional konkur

Vi måste ha en bredare 
syn på regional  
tillväxtpolitik



renskraft, entreprenörskap och syssel
sättning och Landsbygdsstrategin. På 
regional nivå kan RUP/RUSarbetet 
fånga upp intentionerna i TA2020.

– I 2012 års statsbudget avsätts 
över 100 miljarder kronor till anslag 
som på olika sätt kan gynna regional 
utveckling och tillväxt, men endast 
några få procent ligger i de speci
fika anslagen för regional tillväxt. 
Dess utom avsätter kommuner och 
landsting cirka 35 miljarder kronor 
för liknande ändamål, säger Sverker 
Lindblad. 

– Ska pengarna användas effektivt 
krävs ökad samordning mellan sek
torer och beslutsnivåer i den territori
ella agendans anda.

Vad tycker deltagarna?

Ola Kahlström
Infrastrukturstrateg,  
Regionförbundet Uppsala län

  Varför ville du delta i seminarieserien?
Vi hade påbörjat arbetet med regional 
planering och ville ha erfarenhetsutbyte 
och kunskapsinput till arbetet .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Det är viktigt att våga försöka – för att 
sedan möjligen ta ett steg tillbaka . Det 
vill säga att pröva sig fram .

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Vår RUS är nu på remiss och i den  
finns ett förslag på målbild för 2030,  
en karta som pekar ut noder och stråk 
som är viktiga på delregional, regional, 
storregional och nationell nivå . Vi  
inväntar med viss spänning reaktion-
erna!
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Hans Bergh-Nilsson
Utvecklingsledare infrastruktur, 
Regionförbundet Östsam

 Varför ville du delta i seminarieserien?
Det är en viktig del av jobbet på ett 
regionförbund och det var viktigt att få 
bench-marka och ta del av den erfaren - 
het som fanns bland deltagarna .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Mycket på alla områden, med råge fak-
tiskt . Tillsammans med det som händer i 
ÖMS-processen är detta grunden för nya 
arbetssätt både lokalt och regionalt . 

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Vi har en RUS, en RÖP och en process 
på gång med alla tjänstemän som är 
engagerade i översiktlig planering i länet: 
kommuner, kollektivtrafikmyndighet, 
landsting, länsstyrelse m fl . Ambitionerna 
är satta och vi på Region förbundet och 
Landstinget har tagit stafett pinnen . Vi ska 
försöka knö ihop processerna med regio-
nal översiktlig planering och kommunal 
planering i något vi kallar Arena RÖP .
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Skåne

Strukturbilder genom dialog

Strukturbild för Skåne tas fram i tät dia
log mellan regionen och kommunerna. 
Syftet är att få en gemensam bild och 
en bas för Skånes utveckling med 
koppling till den fysiska planeringen.

– Dialogen är a och o, säger Therese  
Andersson, tf enhetschef i Region 
Skåne, den sätter agendan för nästa  
steg. Arbetet handlar både om att 
förankra och genomföra det regionala 
perspektivet i kommunernas över

siktsplaner och vice versa: att ta med 
kommunernas översiktsplaner i det 
regionala arbetet. 

När Region Skåne bildades bestäm
des att regionen skulle ha egen kompe
tens i fysisk planering. Kommunerna 
gav regionen uppdraget att samordna 
den översiktliga planeringen och regio
nala miljöfrågor. 

En gemensam politisk styrgrupp 
tillsattes från start. I den ingår Region 
Skånes presidium från regionala till
växtnämnden och representanter som 
kommunerna utser, 24 representanter 

från Skånes ”fyra hörn”. För att stärka 
kommunernas delaktighet blev kom
munförbundets presidium medlem i 
styrgruppen från och med i höstas.  
I referensgruppen finns bland andra  
Boverket, Länsstyrelsen, SKL och  
Näringsdepartementet med.

Starkare koppling RUP−ÖP
Arbetet med Strukturbild för Skåne 
start ade 2005 som en insats i det då
varande regionala utvecklingsprogram
met. Man ville förstärka kopplingen 
mellan det regionala utvecklingspro

Verktyg för regional fysisk planering

Therese Andersson, tf enhetschef, Region Skåne
Helena Näsström, GIS-handläggare, TMR, Stockholms läns landsting
Fredrik Sunnergren, analys och statistik, Regionförbundet Östsam 

Bra verktyg och dialog är viktiga faktorer för ett framgångsrikt planeringsar-
bete . De gör det möjligt mejsla fram gemensamma bilder av hur verklighe-
ten ser ut, nu och i framtiden . Bilder och visualiseringar är en bra grund för 
konstruktiv dialog med de inblandade i planeringsprocessen, inte minst med 
politikerna . Här presenteras några goda exempel på planeringsverktyg .



grammet och infrastruktur och be
byggelse, och på det sättet överbrygga 
glappet mellan regional planering och 
kommunal översiktsplanering. 

–Vi har ägnat mycket tid åt att bygga 
upp en kunskapsbas och nu, efter sju 
år, har vi bättre kunskap om hur det 
verkligen ser ut i Skåne. En stor del av 
arbetet har knådats fram i workshopar 
och i dialog på olika sätt med kom
munerna. Vi har tagit fram ett gediget 
material med många rapporter, säger 
Therese Andersson.

Visualisering är en mycket vik
tig del för att ge alla en gemensam 
utgångspunkt i planeringsarbetet. 
Region Skåne använder geografiska 
informations system, GIS, Integrerad 
planning model, IPM, och ett omfatt
ande kart material.

– 2010 fick vi uppdraget att ta ett 
steg till i planeringsarbetet. Vi skulle 
inte bara beskriva verkligheten, utan 
också ta fram bilder av framtiden. Vi 
började arbeta med fyra framtidsscena

rier för Skånes utveckling, vi använde 
oss bland annat av IPM. Utgångs
punkten var att hitta ytterligheter, som 
spridd eller koncentrerad befolknings
utveckling och behov av ökad/minskad 
samverkan.

Arbetet resulterade i fyra scenarier: 
utveckling mot en utspridd, flerkär
ning, enkärnig eller fåkärning region. 
Förslagen presenterades som tävlings
förslag i en tidning, både för och 
nackdelar visades.

– Det här var första gången vi gjorde 
ett så pass annorlunda material och för
slagen provocerade många. Samtidigt 
var det något som behövdes − det stack 
ut och öppnade för en helt ny diskus
sion, säger Therese Andersson.

Två alternativa scenarier
Som komplement gjordes även två 
alternativa scenarier, ett där alla kom
muners översiktsplaner lades samman 
och ett trendscenario.

– Vi såg något väldigt intressant: 
regionens målbild är att utveckla en 
flerkärnig struktur, men vi planerar för 
en utspridd och utvecklingen går mot 
en en eller fåkärnig. 

− Det blev tydligt för alla, inte 
minst för politikerna, att vi behöver en 
fortsatt dialog kring Skånes framtida 
utveckling. Politikerna blev medvetna 
om att det krävs en ansträngning av alla 
för att jobba mot visionen om flerkär
nighet, säger Therese Andersson.

Politikerna blev 
medvetna om att 

det krävs en  
ansträngning

Iréne Tallhage Lönn
Infrastruktur och planering,  
Regionförbundet i Kalmar län

 Varför ville du delta i seminarieserien?
Vi vill se hur våra prioriterade frågor i RUS 
kan ges en fysisk dimension och målet 
har varit att på sikt ta fram en regional 
översiktsplan .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Det har varit värdefullt att ta del av an-
dras arbeten och se vad som skulle kunna 
vara användbart hos oss och även vad 
som inte passar i vår region . Den teore-
tiska delen är intressant och viktig . 

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Medvetandet har höjts och diskussio-
nen hos oss har i större utsträckning 
än tidigare även handlat om fysiska 
dimensioner av utvecklingen i länet . Vi 
står i startgrop arna för att ta fram en ny 
regional transportplan för åren 2014-
2025 . Det är ett exempel på en regional 
fysisk plan som vi vill bygga vidare på för 
att ta fram en regional ÖP .

Vad tycker deltagarna?

21



22

Nästa mål är att under 2012 ta fram 
en Strukturbild för Skåne med olika 
strategier.

– Man kan säga att vi fått mandatet 
att bedriva en utvecklad planering 
på regional nivå, men det är inte en 
regionplan vi kommer ta fram. Vi gör 
arbetet utifrån Skånes förutsättningar, 
inte enligt en lagstiftning. Det växer 
fram utifrån vad vi har behov av att 
göra i Skåne. 

− I Strukturbild för Skåne testar vi 
ständigt gränsen för vad som behöver 
samverkas kring på regional nivå kring 
fysisk planering, säger Therese Anders
son, och man kan säga att det är något 
helt annat nu än när vi började 2005.

SToCkHolm

kartor och giS-modeller blir 
dialogverktyg

Stockholms län kan få en befolknings
ökning på 400 000600 000 invånare 
till år 2030. Det kräver planering, inte 
minst när det gäller bostäder. För att  
simulera en framtida bebyggelsestruk
tur, har Stockholm använt en GIS 
baserad modell och Integrerad planning 
model, IPM.

− Vi började med att ta fram sju 
förslag på framtida bebyggelsestruk 
turer för Stockholms län. Ett par var 
mer koncentrerade, några flerkärniga 

eller mer spridda. Varje struktur  
understöddes av ett transportsystem, sä
ger Helena Näsström, GIShand  läggare, 
TMR, Stockholms läns landsting. 

− Modellen, som byggs i olika data
lager, gav oss möjlighet att testa de olika 
strukturerna för att se hur bostäder 
åt alla nya invånare kan rymmas i bra 
lägen ur ett regionalt perspektiv.

För att få fram de olika alternativen, 
började man definiera vad som är goda 
lägen, utifrån prioriteringar som dis
kuterats i planarbetet. Prioriteringarna 
översattes till GISskikt. 

För Stockholmsregionens del är god 
tillgänglighet till kollektivtrafik det 
viktigaste kriteriet för att besluta var i 
regionen bebyggelse i första hand ska 
tillkomma. Politikerna har beslutat att 
det ska gälla för den fysiska strukturen i 
RUFS 2010. 

Med hjälp av IPMmodellen definie
ras också ytor där annan markanvänd
ning prioriteras, i detta fall länets gröna 
kilar och kommunernas tätortsnära 
grönområden. Områden som inte alls 
får bebyggas tas bort i modellen, till 
exempel naturreservat eller områden 
inom bullerzonen runt flygplatser. 

Bra med många alternativ
Modellen arbetar med en form av 
multikriterieanalys. Utifrån manuella 
viktningar och prioriteringar, räknar 
modellen ut vilka områden som är mest 
lämpliga. I nästa steg beräknar den hur 

mycket bebyggelse som får plats i varje 
läge, utifrån angivna exploateringstal. 
Det förutsätter god kunskap om bebyg
gelsetäthet och förtätningspotential och 
Stockholms läns landsting har gjort 
flera studier om detta.

– IPMmodellen gör att man får 
möjlighet att jobba med väldigt många 
olika alternativ, man kan enkelt ändra 
förutsättningar, se konsekvenserna och 
testa nytt, säger Helena Näsström.

De sju förslagen till framtida bebyg
gelsestruktur utvärderades på flera sätt 
och stämdes av mot målen i RUFS: 
tillgänglighet till arbetsplatser för be
folkningen och arbetskraft till företa
gen, till Arlanda, till högre utbildning, 
markkonsumtion, klimatpåverkan och 
också energi och resursåtgång. 

Två planalternativ togs fram till  
samrådet − ett med en större koncen
tration mot regionens centrum och 
ett som syftade till goda utvecklings
möjligheter i alla regiondelar. Model

Med hjälp av GIS-
modellen tog vi fram 

sju förslag på framtida 
bebyggelsestrukturer för 

Stockholms län



len användes också för att utvärdera 
miljökonsekvenserna.

– Vi hade ytterligare dialog och  
avstämning med kommunerna, både 
med politiker och tjänstemän, för att  
få in fler synpunkter. Resultatet blev  
ett utställningsförslag, som mest 
liknade det täta alternativet. I förslaget 
finns en ambitionsnivå för bostadsbyg
gandet i varje kommun, säger Helena 
Näsström.

Löpande dialog
Bostadstillskottet har stämts av i flera 
omgångar med kommunerna, först i 
samrådsförslaget, sedan i utställnings
förslaget och till sist i det slutliga  
planförslaget. Kommunerna har reage
rat olika. Någon tyckte att man lagt  
för mycket bebyggelse i deras kom 
mun, många av kommunerna har 
ett större bostadstillskott i sina egna 
prognoser.

– Den löpande dialogen och avstäm
ningen har varit väldigt viktig, säger 
Helena Näsström.

Kartor och scenarier har också varit 
mycket viktiga i diskussionerna med 
politikerna.

– Med hjälp av IPMmodellens 
resultat kunde vi visa att de bostäder 
som behövs även på lång sikt får plats i 
regionens goda lägen, nära kollektivtra
fiken. Vi behöver inte bygga i mindre 
tillgängliga lägen eller ta våra gröna 
kilar i anspråk, säger Helena Näsström.

ÖSTSam

byggde sin egen modell

I stället för att använda avancerade och 
kostsamma modeller, har Regionför
bundet Östsam byggt sin egen ”doku
mentgenerator”.

– Vi har utvecklat en metod där 
vi tillsammans med kommunerna i 
Östergötland tar fram gemensamma 
kommunbeskrivningar, för att få plane
ringsunderlag där man tittar på samma 
saker. Det är absolut inget avancerat el
ler hightech, en ganska enkel produkt, 
men inte desto mindre viktig, säger 
Fredrik Sunnergren, regionförbundet 
Östsam.

I Östergötlands region finns  
tretton kommuner, två av dem har  
130 000 invånare, de flesta mellan  
15 00040 000 och den minsta kom
munen har bara 3 600 invånare. Det 
innebär att resurserna i kommunerna 
varierar stort. 

Projektet som ledde till de gemen
samma kommunbeskrivningarna 
påbörjades 2007.

– Då beslutade man att göra en ge
mensam översiktsplan för Norrköping 
och Linköping. En viss oro uppstod i 
övriga elva kommuner, de funderade på 
hur de skulle möta detta, säger Fredrik 
Sunnergren. 

− Vi bestämde oss för att tillsam
mans med dem och Tranås kommun 
i Jön köpings län, påbörja ett projekt 

Maria Ek
Projektledare, 
Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Varför ville du delta i seminarie serien?
Vi startade arbetet med vår RUP hösten 
2011 . I uppdraget ingick att lägga till den 
fysiska dimensionen, seminarieserien 
passade perfekt för att få input .

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Insikten att det inte är så lätt att få till 
”det fysiska” . Det är egentligen bara 
Stockholms RUFS som har en riktigt fysisk 
förankring . Flera delade med sig av intres-
santa lärdomar, till exempel Region Skåne, 
Dalarna och Östsam . Men den stora 
behållningen var ändå diskussionerna .

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Vi arbetar vidare med den fysiska dimen-
sionen i RUP:en, bland annat genom en 
landskapskaraktärsanalys tillsammans 
med Trafikverket och Riksantikvarie-
ämbetet . Vi ska få en grund för hur vi  
kan utveckla landskapet och vad land-
skapet tål utifrån olika slags utvecklings-
påfrestningar .

Vad tycker deltagarna?
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vi kallade översiktsplanering. Det gick 
väldigt mycket ut på att vi både i po
litiska och tjänstemannagrupperingar 
hade seminarier och diskussioner om 
hur våra gemensamma förutsättningar 
såg ut, hur vi skulle dra nytta av dem, 
vilka som var våra hotbilder och hur 
vi skulle kunna eliminera dem till
sammans. 

Tog inte enklaste vägen
− Vi bestämde oss för att ta fram ett ge
mensamt underlag och alla skulle göra 
det på samma sätt, för att kommunerna 
skulle kunna jämföra sig med varandra. 

Det var ett omfattande arbete att ta 
fram ett samlat underlag och Östsam 
gjorde medvetet inte på det enklaste 
sättet.

– Vi hade kunnat lägga ut arbetet på 
en konsult, eller på någon på region
förbundet att tröska fram uppgifterna. 
Men vi valde i stället att sätta oss ner 
med representanter från varje kom
mun och ge dem i uppgift att ta fram 

materialet, med oss från Östsam som 
stödpersoner. Vi ville att kommunerna 
skulle börja tänka mer än tidigare 
kring statistiken de tog fram och börja 
förhålla sig till siffrorna.

Kommunbeskrivningarna var alla 
lika dant utformade, med samma 
kapitel indelning, typ av statistik, 
diagram med mera. Parallellt löpte en 
process med diskussioner med poli
tikerna, det blev inspel och dialog åt 
båda håll. Linköping och Norrköping, 
som arbetade med sin gemensamma 
översiktsplan, var också med. De såg 
nyttan med den gemensamma informa
tionen. 

Östsam och kommunerna gjorde be
skrivningarna på detta sätt under två år.

– Det var en ganska jobbig process 
som tog otroligt mycket kraft, säger 
Fredrik Sunnergren. Eftersom vi gjort 
allt på ett och samma sätt tänkte vi att 
det kanske gick att effektivisera.

Östsam kontaktade ett företag och 
bad om hjälp med att ”bygga något”.

– Vi ville egentligen kunna lägga  
in en massa siffror, stoppa in texter  
och få det att ramla ut i diagram i  
ett dokument. Och det var det vi 
byggde. Vi kallar det ”dokument
generator”. 

Bättre överblick
Den driftsattes i december 2011. 

− Databasen är enkelt uppbyggd, den 
innehåller cirka 21 000 datauppgifter 

per år, en ganska liten mängd, och vi 
har mestadels använt allmänt tillgänglig 
och kostnadsfri statistik. När vi köpt in 
statistik, är det sådan som även används 
i andra sammanhang. 

Generatorn är internetbaserad, 
enkel och användarvänlig, den skapar 
diagram och tabeller utifrån databasen. 
Kommunerna skriver själva in sina 
texter, de kan återanvändas från år 
till år. Slutprodukten blir kortfattade, 
översiktliga beskrivningar av hur det 
ser ut i en kommun. Den innehåller 
inga framskrivningar eller prognoser, 
med undantag av befolkningsprogno
ser. Tanken är att det ska vara en enkel 
produkt i uppslagsform.

Regionförbundet Östsam ansvarar 
för att uppdatera statistiken två gånger 
årligen, kommunerna för att uppdatera 
sina texter. I varje kommun finns en 
ansvarig tjänsteman och tanken är att 
alla användare ska träffas på använ
darmöten ett par gånger per år. Då 
kan både erfarenheter och nya idéer 
diskuteras.

– Det finns många fördelar med  
det här systemet, det har blivit lättare 
både att jämföra data och kommu
nicera mellan kommunerna. Vi har 
fått en bättre överblick och inte minst 
upplever kommunerna själva att de  
har fått bättre kunskap om både sin 
egen kommun och regionen. Nack
delarna är kanske att systemet är lite 
stolpigt, men kostnaderna för att  

Det har blivit lättare 
att jämföra data och 
kommunicera mellan 

kommunerna



göra förändringar i systemet är inte  
så stora.

Beskrivningarna används i många 
sammanhang − i kommunikation med 
medborgare, i olika samverkansgrup
per, inom kommunens egen verksam
het och i verksamhetsuppföljning.

– I och med att det är allmänt hållet 
så kan det bli underlag i nästan vilken 
diskussion som helst. Och, sin enkelhet 
till trots, är det hästlängder ifrån vad 
man kunde få fram förut på ett samlat 
sätt, säger Fredrik Sunnergren, region
förbundet Östsam.

Göran Grundström
Ansvarig Dalastrategin, region Dalarna

  Varför ville du delta i seminarieserien?
Vi har ju själva grunnat på ämnet fysisk 
planering vs regionalt utvecklingsarbete i vår 
Dalametod där arbetet bland annat bestått 
i framtagandet av en idéportfölj strukturbil-
der . Det föll sig naturligt att vi ville delta i ett 
kollegialt lärande med andra regioner . 

 Vilka lärdomar tar du med dig?
Att vi inte varit så fel ute med Dala metoden, 
men också att vi har fått med oss kunskap-
er av stort värde genom alla andra som 
deltagit .

Hur går arbetet vidare på hemmaplan?
Vi försöker nu implementera vårt kunnande  
i en uppgradering och konkretisering av  
Dalastrategin, som vi hoppas ska tillfog as  
en tydligare fysisk/rumslig dimension .

Vad tycker deltagarna?
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Det är tydligt att intresset för att till
föra ett fysiskt perspektiv till RUP ökar.

– De sista åren har både vi och 
Länsstyrelserna sett en ökad koppling 
och ett större engagemang, säger June 
Lindahl, planingenjör, Boverket.

I villkorsbeslutet från Närings
departe mentet 2011 till organisationer 
med ansvar för det regionala utveck
lingsarbetet fanns ett uppdrag att 
redovisa för Boverket hur sambandet 
mellan det regionala tillväxtarbetet och 
de kommunala översiktsplanerna såg ut 
i respektive region. 

Boverket sände ett förtydligande till 
organisationerna där man specifikt bad 
om information om hur regionerna 
arbetat med att koppla RUP och ÖP, 
hur de fört dialog och vilka metoder 
och idéer de använt sig av. Boverket har 
sammanställt svaren och June Lindahl, 

planingenjör, säger att det är tydligt 
att intresset för att tillföra ett fysiskt 
perspektiv till RUP ökar.

I rapporteringen till Boverket redo 
visas flera exempel på metoder för  
att beakta den fysiska dimensionen  
i RUP:
▪  Att utveckla strukturbilder (Region 

Skåne och Region Dalarna)
▪  Att identifiera inomregionala, 

lokala arbetsmarknader (Region
förbunden i Uppsala och Örebro)

▪  Kartläggning och systematisering 
av översiktsplaner (Regionförbun
det i Uppsala)

▪  Att se sambandet mellan små
husmarknad och tillgänglighet, 
”Tobins Q” (Regionförbundet  
i Örebro) 

▪  Processmodell för framtagande av 
RUP (Region Värmland)

June Lindahl nämner några reflektio
ner Boverket gjort:

– Det är tydligt att staten har för
väntningar på koppling mellan RUP 
och ÖP. Den har hittills varit svag,  
men vi ser ett ökat intresse för att 
tillföra ett fysiskt perspektiv i RUP. Vi 
ser också att det finns ett behov av och 
en önskan om att utveckla metoder 
och processer som stöd i det fortsatta 
arbetet: Hur kan vi hjälpa varandra 
med det vi vet? 

Boverket ser också att en förutsätt
ning för att arbetet ska vinna legi
timitet i den egna regionen är en  
väl genomförd planprocess, med  
bred medverkan från regionen, 
kommun er, länsstyrelse, näringsliv  
och andra aktörer.

– Vi ser att både processen och  
metodutveckling är resurskrävande, 

Ökat engagemang i landet

June Lindahl, planingenjör, Boverket
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både vad gäller pengar och personer  
– och att dialog kräver både resurser 
och tid.

June Lindahl avslutar med en  
tanke:

– Kanske det fortsatta utvecklings
arbetet på regional nivå kunde inne
hålla någon form av ekonomiskt 
incitament från statsmakternas sida, 
eventuellt i form av pilotprojekt?

Det är mycket 
psykologi i den här 
typen av processer

Tillväxtanalys fick våren 2012 ett 

uppdrag att analysera betydel-

sen av samverkan mellan olika 

geografiska nivåer och sektors-

områden och dess betydelse för 

hållbar regional och lokal tillväxt . 

Inom uppdraget ska Tillväxtanalys 

bland annat identifiera utveck-

lingsbehov för en ökad samverkan 

mellan RUP och ÖP . Tillväxtanalys 

studerar tre regionala och lokala 

exempel, arbetet ska vara klart 

under hösten 2012 .
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Deltagare i seminarieserien

namn organisation

Börje Wredén Stockholms läns landsting

Jessica Andersson Stockholms läns landsting

Katarina Fehler Stockholms läns landsting

Björn Adolfsson Länsstyrelsen Norrbotten

Björn Eriksson Kommunförbundet Norrbotten 

Stina Pettersson Länsstyrelsen Västernorrland

Åsa Björn Länsstyrelsen Västernorrland

Daniel Gustafsson Länsstyrelsen Västernorrland

Magnus Johansson Länsstyrelsen i Västmanlands län

Maria Ek Länsstyrelsen i Västmanlands län

Åsa Östling Länsstyrelsen i Västmanlands län

Göran Grundström Region Dalarna

Helena Hanno Enochsson Region Dalarna

Ulrika Bertilsson Region Halland

Jessica Gustafsson Region Halland

Ola Kahlström Region Uppsala

Caroline Quistberg Region Uppsala

Anna Modin WSP Analys & Strategi

Carina Gottfridsson Region Värmland

Marcus Smedman Region Värmland

Sara Johansson Region Värmland

Irene Tallhage Lönn Regionförbundet i Kalmar län

Helena Ervenius Regionförbundet i Kalmar län

Per-Olof Löfberg Regionförbundet södra Småland

namn organisation

Annika Sandström Regionförbundet södra Småland

Björn Johansson Regionförbundet södra Småland

Jeffrey Berard Regionförbundet Sörmland

Carina Jönhill Nord Regionförbundet Sörmland 

Karin Botås Regionförbundet Sörmland 

Sigrid Hedin Regionförbundet Sörmland 

Hans Bergh-Nilsson Regionförbundet Örebro län

Patrik Ståhl Regionförbundet Örebro län

Inger Sundström Örebro kommun

Fredrik Eliasson Örebro läns landsting

Fredrik Sunnergren Regionförbundet Östsam 

Mats Helander Regionförbundet Östsam 

Ulf von Sydow Regionförbundet Jämtlands län

Lisbet Mellgren Sveriges Kommuner och Landsting

Eva Hägglund Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Johansson Västmanlands kommuner och 
landsting

Christina Christiansson Västra Götalandsregionen

Maria Weimer Löfvenberg Tillväxtverket

Åsa Bjelkeby Tillväxtverket

Christina Nyhlén Näringsdepartementet

Jon Resmark Boverket

June Lindahl Boverket

Kajetonas Ceginskas Boverket

Sofie Adolfsson Boverket

^
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