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Varför en strukturbild?  

”Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av 

de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och 

utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala 

samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till 

olika typer av landsbygder och tätorter.”

Lagen om regionalt utvecklingsansvar 



Regional fysisk planering inom Region Norrbotten



Samplanering

Vägledning för Samplanering

-Att skapa samordnade och effektiva regionala planeringsprocesser för hållbar utveckling. 

-En mötesplats för att prata om mellankommunala och regionala planeringsfrågor

-Dialogforum Strukturbild Norrbotten



Referensgrupper, under utveckling

Hållbar strukturbild i samverkan
Samverkansparter

Kontakt:

Lizah Lund

lizah.lund@norrbotten.se

Aktörer som driver 

Norrbottens 

fysiska utveckling

Finansiär och projektledare:

Kommuner
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Kartläggning av mellankommunala och 

regionala frågor

För att i ett tidigt skede avgränsa 

strukturbildens fokus gjordes en 

kartläggning av mellankommunala och 

mellanregionala frågor i kommunernas 

översiktsplaner och i RUS:en

Som ett komplement till innehållsanalysen 

gjordes intervjuer med översiktsplanerare 

från kommunerna 

De frågor som överlappade mellan 

kommunerna och RUS:en sammanställdes 

i en bruttolista. 

•



Kontakt:

Lizah Lund

lizah.lund@norrbotten.se

Hållbar strukturbild
En del av satsningen Vägar till hållbar utveckling i Norrbotten

Syftar till ökad kunskap om hur regionalt utvecklingsarbete och 

strategisk fysisk planering kan bidra till att uppnå målen i Agenda 

2030

Tema 1: Agenda 2030 i regional och kommunal planering

Kunskapsunderlag om tillämpning av Agenda 2030 i strategisk 

samhällsplanering 

Tema 2: Hållbara transporter och tillgänglighet

Hållbarhetsanalys av Länstransportplan och 

Trafikförsörjningsprogrammet

Tema 3: Hälsofrämjande samhällsplanering

Nätverk med kunskapshöjande insatser för regionala och lokala 

aktörer
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 Förutsättningar och utmaningar för 

elnätsinfrastrukturen i elområdet SE 1 som 

omfattar Norrbotten och norra Västerbotten 

• Kartunderlag som visar elnätsinfrastrukturen i länet 

och bli en del av planeringsunderlagen till 

Strukturbild Norrbotten. 

Regional elnätsanalys

Regional elnätsanalys Norrbotten och norra Västerbotten

Läs mer:

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/For-dig-som-

samverkar-inom-regional-utveckling/Lets-talk/Nyheter-Lets-talk/Lets-talk-webbinarium/

https://www.norrbotten.se/publika/lg/regio/2020/2020-09-03 Regional elnätsanalys Norrbotten och norra Västerbotten.pdf
https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/For-dig-som-samverkar-inom-regional-utveckling/Lets-talk/Nyheter-Lets-talk/Lets-talk-webbinarium/

