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Förord

I arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 presenteras regionens samlade vilja och hur de utmaningar som regionen står inför
ska mötas inom bland annat områdena grönstruktur och landskapsfrågor.
Denna rapport utvecklar kunskap som ger underlag i arbetet med den nya
regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 och är samtidigt tänkt att fungera
som vägledning och orientering för olika aktörer som är engagerade i dessa
frågor.
Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver det aktuella
planeringsläget och den plattform som den regionala utvecklingsplaneringen
har att utgå ifrån vad gäller grönstruktur och landskapsfrågor. Här behandlas begreppet grönstruktur och PBL, aktörernas olika roller, regionala mål
och de olika geografiernas perspektiv. Som ett led i den regionala ambitionen
att arbeta mer övergripande, görs även en scanning över de kunskapsområden som har en stark koppling till grönstruktur och landskapsfrågor.
Den andra delen preciserar vilka funktioner och värden som är underlag för
de regionala ställningstaganden, som föreslås i samrådet.
Den tredje delen fungerar som en läsanvisning i arbetet med den nya
regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. Rapporten vänder sig till olika
målgrupper. Den första delen riktas främst till en bred krets av aktörer, som
på olika sätt arbetar med natur- och landskapsfrågor som fysiska planerare,
besöksnäringen, folkhälsosektorn eller biologer. Den andra och tredje delen
ska fungera som ett stöd för de som arbetar mer konkret med frågorna. En
ambition med rapportens breda inriktning har varit att bygga en bro mellan
de som arbetar mer översiktligt med frågan och de som jobbar på expertnivå
med grönstruktur eller landskapsfrågor.
Bette Malmros har varit projektledare på Regionplane- och trafikkontoret.
Stockholm september 2008
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Inledning

Arbetet med den regionala grönstrukturen föränd-

tur av grönområden, i syfte att öka skyddet av

ras och utvecklas över tiden. Sedan RUFS 2001

den obebyggda och ej hårdgjorda marken. Särskilt

antogs har mycket hänt som har en koppling till

viktiga ansågs de sammanhängande stråken av

regional grönstruktur. Det finns ett ökat behov att

grönstruktur vara, till exempel korridorer och kilar

arbeta mer sektorövergripande, det geografiska

ut i jordbruks- och skogslandskapet. I förarbetena

perspektivet vidgas och regionens expansion ställer

till PBL betonades vikten av att en stads grönstruk-

högre krav på hushållning med våra resurser. Glo-

tur inbegriper den byggda miljön i dess olika delar,

bala förändringar och livsstilsförändringar ställer

det vill säga även grönskan i bebyggelsen. Ett annat

oss inför nya utmaningar.

syfte var att lyfta fram grönska som en struktur i

Regional utvecklingsplanering bygger på ett
långsiktigt synsätt och en gemensam uppfattning

stadslandskapet, tillsammans med bebyggelsestruktur och infrastruktur.

om hur olika utmaningar ska mötas. En regional
planer och operativa insatser, snarare än att ange

Vidgad planering och landskapsfokus i
Europa

konkreta åtgärder. Inriktningar och förslag till åta-

På internationell nivå har EU i sitt ESDP-arbete

ganden bygger på aktuella synsätt och värderingar,

(European Spatial Development Perspective)

behov, kunskap och regionens särskilda förutsätt-

vidgat perspektivet på planering från att ha varit

ningar.

fokuserat på fysisk planering till att inbegripa även

utvecklingsplan fungerar som ett paraply för olika

Dessa förändringar påverkar också arbetet med

övrig samhällsplanering. Detta vidgade perspektiv

den regionala grönstrukturen. Det finns behov att

innefattar bland annat naturen och kulturarvet som

både bredda synsätt och perspektiv kring frågan

utvecklingsresurs.

samt precisera och konkretisera vissa delar. Rap-

Europarådets landskapskonvention (2001) har

porten består av tre delar. Den första beskriver

hittills undertecknats av 29 av de länder som ingår

översiktligt förutsättningar, förändringar och sär-

i rådet, bland annat Danmark, Norge och Finland.

skilda aspekter som den regionala utvecklingsplane-

Sverige förväntas ratificera konventionen inom

ringen har att bygga på. Här läggs en plattform för

kort. Landskapskonventionen omfattar alla land-

arbetet med RUFS 2010. Den andra delen fördjupar

skap, såväl särskilt värdefulla som vardagliga och

innehållet i samrådsförslaget med en precisering av

vanvårdade landskap. Målet är att övergå från ett

funktioner och värden. Den tredje delen fungerar

objektsorienterat synsätt i samhällsplaneringen till

som en ”läsanvisning” eller ett klargörande inför

planering utifrån en helhetssyn på landskapet.

samrådsarbetet.

Grönstruktur och landskap utmanas
Storstadens grönska – en struktur i
landskapet

En fortsatt kraftig befolkningstillväxt i Stockholms-

Begreppet grönstruktur introducerades officiellt i

anspråk för bebyggelse och infrastruktur. Det är en

svenskt sammanhang i ett uppdrag till Boverket om

stor utmaning att kunna förbättra regionens miljö

storstädernas miljö (1992). Studien skulle belysa

och invånarnas hälsa även med hög befolknings-

tätortsutvecklingen i de tre storstadsområdena, sär-

tillväxt. Stockholmsregionens stjärnstruktur med

skilt sambanden mellan bebyggelse och trafik samt

stråk, noder och mellanrum ger dock goda förut-

frågor om grönstruktur, kulturmiljöer och biologisk

sättningar för närhet till natur, rent vatten och frisk

mångfald.

luft. Samtidigt ger stadsstrukturen förutsättningar

När plan- och bygglagen (PBL) senare ändrades
(1996) infördes begreppet ändamålsenlig struk-

regionen ökar anspråken på att ta mark och vatten i

för miljövänliga lösningar för kollektivtrafik och
energiförsörjning.
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Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt

Syftet med rapporten är att underlätta för intres-

förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

senterna i regionens utveckling att diskutera och

innebär att en rad skilda intressen måste hanteras

ta ställning till de åtaganden som föreslås i den

som rör regionens förväntade expansion och miljö-

regionala utvecklingsplanen. Närmast avses den

och hälsofrågor. Det gäller inte minst de livskva-

fungera som ett fördjupande underlag för samråd

liteter som regionens grönstruktur och landskap

och diskussion om RUFS 2010. Rapporten ska

bidrar med. Utmaningen är att ta till vara poten-

kunna användas i samband med olika aktörers

tialen i grönstruktur och landskap och att skydda

remissarbete, kvalitetsgranskning och fördjupning

och utveckla dess värden. Det ställer ökade krav på

inför utställning.

kunskap, god hushållning, samverkan och investeringar.

Som ett led att bredda och fördjupa frågan är
rapporten tänkt att komma till användning i olika
sammanhang och av grupper som har olika roller i

Rapporten syftar till dialog

det regionala utvecklingsarbetet. Den första delen

I denna rapport fördjupas innehållet i grönstruk-

riktas till en bred krets av aktörer som på olika sätt

turen i den regionala utvecklingsplaneringen för

arbetar med natur- och landskapsfrågor. Den andra

Stockholmsregionen. Rapporten bygger på det kun-

delen ska fungera som ett stöd för dem som arbetar

skaps- och bedömningsunderlag som tagits fram

mer konkret med frågorna.

sedan RUFS 2001.
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Aktuella planeringsförutsättningar

Vilken inriktning, vilka frågor och vilka insatser

Grönska och vatten på såväl lokal och regional som

bör behandlas i en regional utvecklingsplanering?

storregional nivå är en del av denna väv. Regionens

Svaret är inte självklart utan formas utifrån flera

gröna och blå struktur ingår bland de frågor där

olika faktorer såsom aktuell lagstiftning, aktörer

en gemensam inriktning är särskilt angelägen och

och deras roller, fysiska förutsättningar, uttalade

dessa strukturer är viktiga tillgångar för att paral-

mål och värderingar samt vilken kunskap och vilka

lellt utveckla regionens fysiska system och struktu-

resurser som finns tillgängliga.

rer. Inriktningen från RUFS 2001 med en regional

Detta kapitel beskriver översiktligt vilka aktuella

grönstruktur och gröna kilar som samverkar med

planeringsförutsättningar, förändringar och särskil-

övrig fysisk struktur har etablerats, men innehållet i

da aspekter som den regionala utvecklingsplane-

begreppet ”grönstruktur” bör preciseras.

ringen har att förhålla sig till vad gäller grönstruktur

Den regionala grönstrukturen utgör en potential

och landskap. Här diskuteras begreppet grönstruk-

till nytta för en växande storstadsbefolkning och

tur och PBL, aktörernas olika roller, regionala mål

för regionens attraktivitet för såväl besökare som

och olika geografiska perspektiv. Dessa faktorer

boende. En rad mervärden synliggörs när områdena

utgör den plattform som samrådsförslaget för RUFS

når en viss storlek och när olika områden och aspek-

2010 bygger på. Förutsättningarna beskrivs under

ter ses i ett regionalt sammanhang. Stråk, land-

följande avsnitt;

skap och landskapsövergripande strukturer knyts

– landskap och grönstruktur

samman mellan kommuner och län. Kvaliteter

– regionala aktörer med olika roller

som rör sociala, miljömässiga eller ekologiska samt

– regionala mål

kulturella inslag och ekonomiska aspekter får andra

– olika geografier.

dimensioner i ett regionalt sammanhang. Exempel
på regionala mervärden av en sammanhängande

Landskapet – en viktig del av
regionens attraktivitet
Stockholmsregionen är i ett internationellt perspektiv en grön huvudstadsregion. Nästan hälften av

regional grönstruktur är:
 stora och varierade friluftsområden och aktivitetsplatser med till exempel både vandringsleder och
skid- och ridstigar samt tystnad och orördhet,

marken utgörs av skogsmark, och Stockholms län

– närhet mellan bostad och större naturområden,

har ett stort antal sjöar och vattendrag. Hela Stock-

– mötesplatser för individer och grupper utanför

holms skärgård och Mälarlandskapet är internationellt attraktiva områden med sina stora upplevelse-

stadsmiljön, mellan olika stadsdelar och för olika
aktiviteter,

värden och riksintressanta kultur- och naturmiljöer.

– möjlighet till rik biologisk mångfald.

Ölandskapet i innersta citykärnan samt inom och

– hela kulturlandskap och historiska spår som kan

kring tullarna är unikt. Stockholms län är en storstadsregion som har rent vatten och natur ända in i
stadscentrum. Regionens natur- och kulturvärden
är därför en viktig del i regionens attraktivitet.

ge regional förankring,
– god tillgänglighet för många människor till grönstrukturen genom kollektivtrafiksystemet,
– ett stadsbyggnadselement som underlättar orienteringen i en tät och växande storstad och som

Mervärden av en sammanhängande grönstruktur
Grönstrukturen i Stockholms län är en väv av grönska och vatten som människor kan nå från de stora
kommunikationsstråken och bebyggelseområdena.

bidrar till stadsbygdens urbana kvaliteter,
– miljövärdenas kvalitet och ekosystemtjänster,
där särskilt luftrening, bättre klimat och omgivningar med naturkontakt bidrar till bättre
folkhälsa,
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Genom sin sammanhängande form erbjuder således

Regionplane- och traﬁknämnden

den regionala grönstrukturen en mångfald kvalite-

Plan- och bygglagen reglerar arbetet med den

ter, upplevelser, funktioner, samband och möjlighet till aktiviteter som mindre områden inte kan
erbjuda.

Flera regionala aktörer –
med olika roller

regionala utvecklingsplanen i de avseenden den
utgör regionplan i lagens mening. En regionplan
ska behandla frågor om användningen av markoch vattenområden som angår flera kommuner,
som behöver utredas gemensamt eller samordnas
mellan flera kommuners översiktliga planering.

Många aktörer är engagerade i frågor som rör

Regionplaneorganet, det vill säga Regionplane- och

grönstrukturen i Stockholms län. Legitimiteten

trafiknämnden, ska ha hand om utrednings- och

för den regionala grönstrukturen beror till stor del

samordningsverksamheten till grund för regionpla-

på aktörernas intresse att som ett led i Stockholms-

neringen. Enligt sitt reglemente ska nämnden bland

regionens utveckling värna och utveckla de regiona-

annat svara för frågor om miljö, naturvård, gles-

la kvaliteterna i grönstruktur och landskap. Särskilt

bygd, skärgård och energi samt för utredningar och

är gröna kilar ett förankrat begrepp och används

samordning i dessa frågor med övriga organ inom

i kommunernas översiktsplaner och i miljökonse-

samhällsplaneringen. Nämnden ska även bevaka

kvensbeskrivningar för vägar, banor och andra

och ta initiativ i strukturfrågor som avser lands-

infrastrukturprojekt.

tingsområdet och Mälardalsregionen.

Grönstrukturens krets av aktörer är tvärsek-

För den regionala grönstrukturen var Stock-

toriell. Många samhällssektorer, enheter och

holmsregionen tidigt ute med initiativ, genom

kunskapsområden verkar på samma arena. Såväl

att redan från mitten av 1980-talet söka tillämpa

ekologiska, sociala och kulturella som ekonomiska

forskarsamhällets kunskaper och metoder om grön-

aspekter står därmed på agendan. Det innebär

områden, ekologi och landskap. Som en syntes av de

också att kunskapsbehovet är mångfasetterat och

regionala diskussionerna presenterades rapporten

att många skilda kunskapsområden berörs.

”Grönstrukturen i Stockholmsregionen” (1996), ett
kunskapsunderlag som RUFS 2001 i hög grad kom
att bygga på.

Bild 1. Fyra rapporter, där ett helhetsgrepp tidigt togs på regionens grönområden:
En skogsbacke i Handen (1985), Storstockholms gröna bälte (1989) och Storstockholms gröna kilar (1992) och Grönstrukturen i Stockholmsregionen (1996).
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RUFS 2001, aktualitetsprövning och
genomförande

Kontoret har vidare bidragit till att fördjupa arbetet

I RUFS 2001 består den regionala grönstrukturen

av gröna och blå områden att göra samt samverkat

av gröna kilar med värdekärnor, utflyktsområden

i olika statliga program- och utvecklingsarbeten.

och gröna länkar. Inriktningarna sammanfattas i

Landstingets miljöanslag har stöttat tillämpning

följande punkter;

och vidareutveckling av forskningsresultat så att de

– främja och utveckla grönstrukturens värden och

passar förhållandena i Stockholms län.

funktioner

inom flera insatsområden som har med strukturen

– utveckla bättre planeringsunderlag och verktyg

Kommunerna

– etablera nätverk för mellankommunal samord-

Kommunerna har huvudansvaret för mark- och

ning
– uppmärksamma betydelsen av en insiktsfull
förvaltning och skötsel i planeringen
– skydda värdefulla områden.

vattenanvändningen. I centrala delar av regionen
är de även stora markägare. Kommunerna lyfter
fram grön- och rekreationsområden som värdefulla
inslag i invånarnas livsmiljö, och alltfler har behandlat grönstrukturen eller gröna kilar, framförallt

I aktualitetsprövningen av RUFS 2001, år 2004,

i översiktsplaner för hela kommunen eller i fördjup-

konstaterades att planens strategi för markan-

ningar. Grönstruktur och gröna kilar anges som en

vändningen, som inkluderar skydd och bevarande

kvalitetsbeteckning för en god livsmiljö och som en

av regionens grönområden och vattenresurser har

mellankommunal fråga. Några kommuner uttrycker

fortsatt aktualitet.

även ambitioner om att utveckla de sociala kvalitets-

Med olika insatser har Regionplane- och trafik-

beskrivningarna i grönstrukturen. Flera kommuner

kontoret därefter bidragit till att genomföra den

har även utarbetat riktlinjer i folkhälsofrågor som

antagna inriktningen i RUFS 2001. Bland annat har

berör fysisk aktivitet och närrekreationsområden.

underlag för kilarnas sociala värden, ”Upplevelse-

Ett annat exempel på kommunala ambitioner för

värden i Stockholmsregionens gröna kilar” (2001

grönstrukturen är viljan att skydda många tätorts-

och 2004), tagits fram, och en mellankommunal

nära områden som naturreservat, inte minst inom

samverkan har utvecklats i några gröna kilar, lik-

ramen för det regionala programarbetet ”Aldrig

som i ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm.

långt till naturen”.

Bild 2. Tio rapporter om Upplevelsevärden i de gröna
kilarna togs fram av RTK 2004.
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– fördelning av 31,5 miljoner kronor under tre år
till 165 olika projekt inom den statliga satsningen
på lokal naturvård (LONA).
Länsstyrelsen har en viktig roll vid kommunala
planprocesser och vid infrastrukturplanering. Länsstyrelsen samordnar statens intressen, ger råd och
tillhandahåller planeringsunderlag. Särskilt bevakar
Länsstyrelsen riksintresseområden, mellankommunala frågor, hälso- och säkerhetsaspekter samt
miljökvalitetsnormer i dessa planprocesser och kan
i sällsynta fall överpröva en detaljplan om någon av
dessa aspekter inte tillgodoses tillräckligt.

Övriga aktörer
Grönstruktur och landskap har sedan RUFS 2001
antogs, tagits upp på dagordningen inom allt fler
Bild 3. Tre rapporter som speglar området grönstruktur och
landskap på 2000-talet: Naturvårdsskrivelsen ”En samlad
naturvårdspolitik” (2002), Aldrig långt till naturen (2003)
och Täby kommuns grönplan (2005).

En insiktsfull förvaltning och skötsel är många
gånger avgörande för ett grönområdes värde. En
mellankommunal samverkan har utvecklats i några
kilar, exempelvis Hanveden, Erstavik (Tyrestakilen)
och Rösjökilen.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen deltar i frågor som rör den regionala
grönstrukturen på flera olika sätt, allt från bevak-

sektorer, organisationer, myndigheter och i regional samverkan.
Regeringen och riksdagen har genom uppdrag
och pengar under denna period, bidragit till att lyfta
storstädernas problematik kring tätortsnära natur.
Regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” (2001/02:173) ledde till en rad statliga, nationella insatser, exempelvis program för att skydda
tätortsnära natur i storstadsområden och bidrag till
lokal naturvård. Vägverket och Banverket har under
2005 föreslagit åtgärder för att minska barriäreffekter från vägar och spår i storstadsregionerna.
Regionförbundet i Uppsala anger i sitt utveck-

ning av naturvårdsfrågorna vid planering av bebyg-

lingsprogram en strategi för att utveckla regionens

gelse, vägar med mera till insamling och spridning

natur- och kulturmiljöer.

av kunskap om naturen i länet. Länsstyrelsen skyd-

Det ideella nätverket Skydda Storstockholms

dar värdefulla natur- och friluftsområden genom

gröna kilar har sedan tio år tillbaka varit drivande

olika områdesskydd, som naturreservat.

för kilarnas utveckling, skydd och användning.

På senare tid har Länsstyrelsen genomfört följan-

Nätverket består av ett tjugotal ideella organisatio-

de särskilda insatser inom naturvård och friluftsliv:

ner, med sammanlagt cirka 200 000 medlemmar i

– programmet ”Aldrig långt till naturen”, där 71

Stockholms län. Nätverket bedriver sin verksamhet

nya naturreservat föreslås bildas i Storstock-

på olika sätt, där viktiga inslag är naturguidning,

holmsområdet under en tioårsperiod

opinionsbildning, folkbildning om naturen och de

– besöksundersökningar i naturreservat
– en pilotstudie: Det storstadsnära landskapet
– Regional landskapsstrategi

gröna kilarna i synnerhet.
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verksamheter, utbyggnadsområden eller ny infrastruktur i en kommun kan påverka möjligheterna
för intilliggande kommuner att nyttja eller utveckla
värdet i sina egna grönområden. Förvaltning och
skötsel, såsom avverkning av skog, kan ge oönskade
effekter för näraliggande kommuner. Samverkan
mellan kommuner och andra aktörer kan underlätta
en långsiktig och effektiv utveckling av grönområden, bebyggelse och infrastruktur i ett sammanBild 4. Nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar

hang. Det kan finnas stora samordningsvinster
med gemensamma mål, planeringsunderlag, olika

Enskilda markägare har en viktig roll för att ta
tillvara grönstrukturens potential, särskilt i det

åtgärder och skötsel.
Det finns en stor vilja i regionen att bevara och

tätortsnära bandet där många människor rör sig.

utveckla de gröna kilarna. För några kilar har kom-

Tyrestaskogen och Skärgårdsstiftelsen är stiftelser

muner, ideella organisationer, markägare med

som förvaltar stora markområden i länet. Tyresta-

flera inlett samarbete för att ta fram en samlad

skogen sköter och förvaltar Tyresta nationalpark,

målbild och utveckla potentialen i de gemensamma

och Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar omfat-

planeringsområdena. Detta har till exempel skett i

tande markområden i skärgården.

Hanveden (Hanvedenprojektet), i Rösjökilen och i

De tätortsnära grönområdena
riskerar att falla mellan två stolar
Samtidigt som allt fler aktörer berörs, är ansvaret
otydligt för den obebyggda marken i tätorternas och

Tyrestakilen (Erstavik). I ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm har en pilotstudie genomförts
om gröna och blå värden över länsgränsen, som
omfattar metodutveckling och processarbete.
Förutsättningarna för samverkan ser olika ut i

städernas randzon. Fokus ligger i första hand på

olika delar av regionen beroende på naturförutsätt-

planlagd mark i kommunerna, där Boverket har det

ningar, markägande, politisk vilja, ambition och lik-

övergripande ansvaret på nationell nivå. Natur-

nande. Kommunerna är nyckelaktörer i sin roll som

vårdarna är inriktade på naturvård och bevarande

planmyndighet och ansvariga för skötsel av allmän

utanför stadens influensområde, med Naturvårds-

mark. Kommunerna är också de största ägarna av

verket som centralt ansvarig myndighet. Regional

de mark- och vattenområden som ingår i grönst-

grönstruktur eller tätortsnära natur riskerar att

rukturens centrala delar. I den samordnande rollen

hamna däremellan, det vill säga utanför planlagda

har Regionplane- och trafikkontoret och Länsstyrel-

områden men ändå inte inom naturvårdens gränser.

sen nyckelroller. Även stora enskilda markägare
och skogsbolag har en nyckelroll som förvaltare av

Aktörer som samverkar bidrar till
utveckling

naturmark.

Samverkan mellan olika aktörer har stor betydelse

spritt på många olika markägare, varav en betydan-

för regionens utveckling. Samverkansprocesser kan

de del är lantbrukare. Ett effektivt skogsbruk med-

göra nytta på flera sätt, till exempel för att mobili-

för ibland att värdefulla områden avverkas och både

sera gemensamma resurser i konkreta projekt, för

närrekreationsområden och värdefulla biotoper kan

att öka kunskap eller effektivisera olika insatser.

därmed påverkas. Förvaltningen och skötseln av de

De gröna kilarna är ett utpräglat mellankommunalt planeringsområde. Lokalisering av olika

I regionens landsbygdsområden är ansvaret

yttre gröna områdena behöver uppmärksammas
mer i planeringen.
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De regionala målen – startpunkter
för en process
Mål för den regionala utvecklingsplaneringen – RUFS 2010
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Euro-

Tabell 1: Minst tio av de sexton nationella miljökvalitetsmålen rör grönstruktur och landskap.
Nationella miljökvalitetsmål som berör grönstrukturen
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Ingen övergödning

pas mest attraktiva storstadsregion. I samrådsför-

Levande sjöar och vattendrag

slaget för RUFS 2010 har följande planeringsmål

Hav i balans samt levande kust och skärgård

särskild relevans för Stockholmsregionens attrakti-

Levande skogar

vitet, grönstruktur och landskap:
− Bebyggelseutveckling sker i samspel med trans-

Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv (antogs år 2005).

portsystemets utveckling. Tillgängligheten till
arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk

Olika geograﬁer – olika perspektiv

försörjning är god.

När den funktionella regionen växer, tas allt större

− Människor i regionen har god tillgång till bostadsnära natur.
− Värdefulla kulturmiljöer, naturmiljöer och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
− Grundvatten, sjöar och vattendrag har god ekologisk status.

områden i anspråk. Människor flyttar ut från centrala delar, pendlingen ökar och markanvändningen
förändras. Förändringstrycket ökar i hela regionen,
från tätorternas randzon, till landsbygd, kust- och
skärgårdsområden. Den pågående och förväntade
förändringen ställer nya krav på en effektiv hushållning av mark- och vattenresurser och på en lång

Vidare anges att de fysiska strukturerna i regionen

framförhållning.

ska utvecklas så att de olika delarna – bebyggelse-

Vilka geografiska perspektiv ska då den regio-

struktur, transportinfrastruktur, grönstruktur och

nala utvecklingsplaneringen ha i landskaps- och

vattenstruktur – samverkar på ett effektivt sätt och

naturfrågor? Är det relevant att använda begrepp

berikar och kompletterar varandra.

som grönstruktur i ett storregionalt perspektiv eller

Miljömål anpassade till
Stockholms län

i skärgården? Vilka frågor är viktiga och relevanta
att behandla i olika geografiska perspektiv?
I samrådsförslaget för RUFS 2010 behandlas

Frågor om grönstruktur och landskap hänger sam-

grönstrukturen och landskapet i följande tre geo-

man med minst ett tiotal av de nationella miljö-

grafier:

kvalitetsmålen (1998). Målet om en ”God bebyggd

− de gröna kilarna i anslutning till stadsbebyggel-

miljö” innebär exempelvis att storstaden ska utgöra

sen,

en god och hälsosam livsmiljö. Fysisk planering och

− landsbygden i Stockholms län

samhällsplanering ses som viktiga medel för att nå

− landskap i östra Mellansverige inklusive kust och

målen, liksom åtgärder som bör vidtas inom olika

skärgård

samhällssektorer. Riksdagens ambition är att miljö-

Det regionala utvecklingsarbetet för natur och

kvalitetsmålen ska ha uppnåtts år 2020 (klimat-

landskapsfrågor har tidigare i huvudsak varit kon-

målet år 2050).

centrerat till stadsbygdens randzon, till de gröna

De nationella miljökvalitetsmålen finns konkretiserade för Stockholms län (Länsstyrelsen, 2006).

kilarna. I detta område är exploateringstrycket
som störst och det finns uttalade behov av tydliga
planeringsunderlag. Behovet att förbättra kunskap,
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strategier för utveckling och prioriteringar av insatser kvarstår för de gröna kilarna.
Vilja och ambition för att möta de utmaningar
som regionen står inför med de olika landsbygderna
bör utvecklas. I detta avsnitt behandlas aspekter
som på olika sätt bör hanteras i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Gröna kilar och stadsstrukturen
Den obebyggda marken invid och mellan bebyggelsestråken bildar en ändamålsenlig struktur – den
regionala grönstrukturen – som kallas gröna kilar

kilen

och som ligger på 3–5 mils avstånd från regioncentrum. Det är helheten och sambanden i detta
system av grönska, mark och vatten och de funktioner dessa erbjuder/rymmer som betonas genom
begreppet grönstruktur samt förhållandet till den

kilen

byggda miljön.
De gröna kilarna är resultatet av bebyggelsestrukturens stjärnform, av stora sammanhållna
markägor som funnits över lång tid och en strategisk och långsiktig regionplanering och kommunal
planering. Kilarnas storlek, form och läge gör att
de erbjuder kvaliteter och funktioner som mindre,
enskilda grönområden inte har. Kilarnas värden och
användningsmöjligheter ökar ju större de är, och
om de ingår i en väl fungerande helhet.
En grön kil berör ofta flera kommuner och
inkluderar all obebyggd mark. Det innebär odlad
mark, skog, sjöar och mindre vattendrag, viss
spridd bebyggelse och fritidshusområden samt en
del ianspråktagen mark såsom täkter och golfbanor.
Särskilda kvaliteter är tysta områden, stränder samt
värdekärnor med en koncentration av höga sociala-,
naturvetenskapliga- eller kulturmiljövärden.
Begreppet ”gröna kilar” är idag etablerat och
inarbetat i de flesta översiktsplanerna inom länet.

Bild 5. De tio gröna kilarnas namn börjar etableras.
Källa: Samrådet RUFS 2010.

Sedan mitten av 1990-talet har bebyggelsen i Stockholmsregionen främst växt inåt längs de radiella
kommunikationsstråken vilket gett en tätare stadsbebyggelse. Det innebär för de gröna kilarna att bara
en mindre del tagits i anspråk för större bostadsområden. Däremot har anläggningar och verksamheter
som massupplag, depåer och motoranläggningar
byggts ut, som påverkar både kilarnas yta och deras
kvalitet för olika värden. Förändringar i markägandet har också påverkat natur- och rekreationsvärden. För att undvika fragmentering av kilarnas
sammanhållna yta bör konsekvenserna av större
förändringar och nyetableringar beskrivas, både
för kilarna som helhet och i olika tidsperspektiv. De
gröna kilarnas avgränsning mot bebyggelsen och ut
mot omgivande landsbygd bör uppdateras.
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En växande region med fler invånare innebär ett

tial kan utvecklas. Det kan vara stråk och leder,

ökat exploateringstryck på marken, samtidigt som

tillgänglighet och information, ekologiska samband,

behovet av tätortsnära natur ökar. Trycket blir som

upplevelsevärden, tystnad eller kulturhistoriska

störst på obebyggd mark i stadsbygdens randzon.

värden. Strategier för olika utvecklingsinsatser i ki-

Expansion förväntas ske främst längs större infra-

larna utarbetas med fördel i samverkan mellan olika

struktur- och bebyggelsestråk, såsom ABC-stråket

kommuner och centrala aktörer. Bättre precisering

mot Uppsala, ABD-stråket längs E18 och ABCD-

av värden och funktioner underlättar samtidigt en

stråket mot Strängnäs. Bebyggelsen inom länet för-

avvägning mellan olika intressen.

väntas även öka längs kommunikationsstråken mot
Nynäshamn, Värmdö och Norrtälje. För att säker-

Skydd av tätortsnära natur

ställa goda framtida livsmiljöer i dessa expanderan-

Vid sidan om fortsatt planering och mellankommu-

de stråk bör övergripande strategier för tätortsnära

nal samverkan kan olika former av säkerställande

natur och vattenområden tas fram parallellt med

vara angeläget för de mest utsatta områdena. Sär-

planering för bebyggelse och infrastruktur.

skilt utpekade områden bör ges ett varaktigt skydd,

Det finns ett stort intresse för att både skydda

såsom de återstående 50 förslagna naturreservaten,

och utveckla de gröna kilarna. Flera aktörer har på-

som presenteras i det regionala programmet ”Aldrig

pekat behovet av en bättre precisering av de gröna

långt till naturen”. För närvarande har reservats-

kilarnas värden, både inom kommuner och över

bildning påbörjats i drygt hälften av dessa områden.

kommun- och länsgränser. Genom att precisera

Av programmets 24 utredningsområden har två

mål, värden, funktioner och samband i hela kilarna

blivit reservat, och för två utredningsområden har

skapas en bas för att diskutera hur kilarnas poten-

reservatsbildning påbörjats.
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Norrtälje

Södertälje

Nynäshamn

Naturreservat, Nationalpark,
Nationalstadspark, januari 2008
Förslag enligt tätortsnära program
Utredningsområde enligt tätortsnära program
Grön värdekärna
0

5

10 km

Grön kil

Bild 6. Naturreservat, beﬁntliga och föreslagna enligt program Aldrig långt till naturen 2003
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Stadsmiljö, lokal grönstruktur och täthet

former för brukande och nyttjande av landsbygden

De gröna kilarna, med vattenområden och stränder,

förväntas. Detta ger sammantaget ett stort föränd-

kan på många sätt bidra till en attraktiv stadsmiljö.

ringstryck på regionens storstadsnära landsbygder

Staden förutsätter grönstrukturen och grönstruk-

och inte minst i kustområdet och skärgårdarna.

turen förutsätter staden. Vi talar således om ett

Landsbygdens olika roller växlar mellan olika de-

beroendeförhållande snarare än om ett motsatsför-

lar av regionen, och den fungerar som både bostads-

hållande. En medveten integration mellan bebyggel-

och arbetsort. För näringslivet är landsbygden i

sen, kommunikationstråken och de gröna struktu-

vissa fall lokaliseringsort och i andra fall en mark-

rerna i regionen kan därför ge synergieffekter.

nad för städernas producenter av varor och tjänster.

Under de senaste tjugo åren har huvuddelen

Delar av landsbygden är viktiga rekreationsområ-

av de nya bostäderna kommit till invid och inom

den och utflyktsmål för stadsbefolkningen, medan

befintliga bebyggelseområden. Outnyttjad eller

andra områden kan komma att efterfrågas för fram-

dåligt utnyttjad mark i goda lägen inom eller mellan

tida stadsutbyggnad. I båda fallen bidrar landsbyg-

äldre stadsdelar har förtätats med bostäder. Äldre

den till regionens särprägel och attraktivitet genom

arbetsplatsområden har bebyggts med bostäder

sina natur- och kulturvärden.

och kontor. De centralt belägna kommunerna har

Förändringstrycket på de storstadsnära lands-

visat att det är möjligt att åstadkomma ett betydligt

bygderna behöver kanaliseras så att attraktiviteten

högre markutnyttjande i stadsdelar som för några år

i områden med stark karaktär och betydelse för

sedan ansågs vara fullbyggda. De har också visat att

regionens identitet bibehålls och helst även stärks.

detta kan ske på ett sätt som bidrar till en attrakti-

Det finns därför ett behov att klargöra var de mest

vare stad.

karaktärsfulla och attraktiva områdena finns och

En attraktiv och tät stadsmiljö kräver dock en balans i skala mellan bebyggelse och grönska samt bra
funktioner och god utformning. Tätortsnära frilufts-

hur de kan utvecklas.

Landskapen i östra Mellansverige

natur, som de gröna kilarna, är en viktig tillgång för

Den pågående regionförstoringen innebär att be-

att den täta, växande storstaden ska kunna behålla

folkning och markanspråk ökar i både Stockholms

och utveckla sin goda livsmiljö även i framtiden.

och angränsande län. De storregionala sambanden

Genom att planera bebyggelse, infrastruktur och

gör hela östra Mellansverige till ett relevant geogra-

lokal grönstruktur i ett samlat sammanhang och ta

fiskt område att utgå från i utvecklingsplaneringen.

tillvara de tillgångar som de gröna kilarna erbjuder

De olika fysiska strukturerna – som bebyggelse-

ges förutsättningar för en än mer attraktiv stads-

strukturen, transportinfrastrukturen, grönstruktur

miljö.

och vattenstruktur – ska kunna utvecklas och samverka på ett effektivt sätt, för att berika och komplet-

Landsbygden i Stockholms län
Landsbygderna i länet är i dag en integrerad del av

tera varandra.
Landskap i östra Mellansverige kan delas in i ett

regionen. Efterfrågan på rekreation och fritidsbo-

antal mer eller mindre länsövergripande landskaps-

ende ökar. Ytkrävande och störande verksamheter

strukturer. Det är karaktärsområden med stora

trängs ut från de mer centrala delarna av regionen.

miljö- och naturkvaliteter och en speciell identitet

Länkar i infrastrukturen – vägar, ledningar, spridd

som har fått en särskild plats i människors medve-

bebyggelse med mera splittrar landskapet. Ju fler

tande. Dessa karaktärer är specifika för vår region

funktioner som ska samsas på en och samma yta,

och väcker inte sällan ett nationellt och interna-

desto större är risken att fler och skilda intressen vill

tionellt intresse. Dessa landskap är resultatet av

dra utvecklingen åt olika håll. I framtiden kan nya

människors aktiviteter i landskapet och samverkan
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mellan natur och människa. Karaktärerna är av

betydelsefull del av regionen, och det är viktigt att ta

betydelse för möjligheterna att utveckla regionens

hand om de möjligheter som dessa områden erbju-

attraktivitet och kan särskilja just vår region från

der för regionens fortsatta expansion och för region-

liknande regioner i Europa. Identiteten föder också

invånarnas och besökares upplevelser av regionen.

trygghet i hembygden, såväl som den stolthet som

Hela skärgården är av riksintresse för sina samlade

utgör näring för det lokala entreprenörskapet.

natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Så länge kvaliteterna i de varierade landskapen

En delregional Utvecklingplan för Stockholms

i östra Mellansverige är outtalade finns risk för att

kust och skärgård har antagits 2008. Planen be-

de många små successiva förändringar som kan

skriver förutsättningar för och förslag till inrikt-

förväntas fram till 2050 gör att regionen tappar i

ningar för utveckling av kust och skärgård. Många

landskapskvalitet och identitet i stället för att vida-

av inriktningsförslagen är insatser för att säkra

reutveckla attraktiviteten.

och utveckla skärgårdens kultur- och rekreationsvärden. Exempel på inriktningar som behandlar

Kust och skärgård
I kust- och skärgårdsområdet finns ett starkt

landskapet är: behov av att precisera landskapets
upplevelsevärden på land och i vattnet, åtgärder för

förändringstryck. Befolkningsutvecklingen har varit

den marina miljön, samlokalisering av båtplatser,

särskilt stark i kustområdet och på öar med bro

åtgärder för att leva upp till strandskyddsbestäm-

eller statlig vägfärja. Efterfrågan på bostäder ökar,

melsernas intentioner, bebyggelseutveckling, ökad

och takten i omvandlingen av fritidshus till perma-

tillgänglighet.

nentboende tillhör landets högsta. Skärgården är en
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Funktioner och värden

Grönstruktur och landskapsfrågor spänner över

samt omvänt, samtidigt som de många gånger kan

olika kunskapsområden. Det finns behov att vidga

medföra konflikter. Grönstrukturen kan bidra till att

begreppet och arbeta mer integrerat med andra

öka orienterbarheten i staden, genom att den binder

sektorer. Samtidigt finns ett behov att precisera

ihop och ger karaktär till de olika stadsdelarna.

vilka värden och funktioner grönstrukturen och

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd

landskapet har i Stockholmsregionen, för att bland

miljö anger att städer, tätorter och annan bebyggd

annat få ett bättre underlag för avvägning mellan

miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt

olika intressen.

medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur-

I detta kapitel utvecklas bakgrunden, innehåll

och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.

och nyheter för de kunskapsområden som i dag

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och

anses mest centrala för grönstrukturen och land-

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en

skapets utveckling. Här preciseras också värdet och

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och

vilka funktioner inom dessa kunskapsområden som

andra resurser främjas. Ett av delmålen är att fysisk

är viktiga att beakta inom den regionala utveck-

planering ska grundas på planeringsunderlag för

lingsplaneringen. Dessa är;

hur bland annat grönområden ska tas till vara.

− god livsmiljö, bebyggelse och infrastruktur

Människor som har god tillgång till grönområden

− rekreation och folkhälsa

nära sin bostad tenderar att vara mer nöjda med sin

− besöksnäring och upplevelsevärden

livsmiljö. I en undersökning gjord i flera svenska stä-

− tystnad och stora orörda områden

der (Grahn P. & Stigsdotter, U.A. 2003) visade det

− tillgänglighet och barriärer

sig att så många som 70 procent av innerstadsborna

− biologisk mångfald och geologi

skulle vilja hinna vistas i ett grönområde oftare. Den

− kulturmiljö

vanligaste orsaken till att de inte besökte ett grön-

− ekosystemtjänster

område så ofta som de ville var tidsbrist, den näst

− vattenvärden.

vanligaste var att avståndet till närmsta grönområde
var för stort. Samma undersökning visade att öns-

Bebyggelse och god livsmiljö

kan om närhet till ett grönområde var oberoende av

Ett av de övergripande målen för den regionala

livsstil, kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

utvecklingsplaneringen är att regionens invånare

I en annan undersökning (Kairos Future AB,

ska ha en hög livskvalitet med tillgång till ren luft

2005) om svenskarnas syn på skogen och natu-

och rent vatten och en trivsam, trygg, hälsosam

ren svarade 80 procent att det är nödvändigt för

och vacker miljö. Lättillgängliga och natursköna

livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Drygt

områden med ett rikt djur- och växtliv ska ge goda

40 procent svarade att det är absolut nödvändigt.

friluftsmöjligheter.

Det var bara fyra procent som svarade att naturen

Enligt plan- och bygglagen är grönska en struk-

saknade betydelse för deras livskvalitet.

tur, jämförbar med övriga element eller strukturer
i stadslandskapet, såsom bebyggelsestruktur och

Rekreation och folkhälsa

infrastruktur. Grönstrukturen är således en av

Rekreation handlar om att söka sig till en miljö för

flera byggstenar i stadsstrukturen tillsammans

att få lugn och ro och på så sätt återhämta sig . Det

med vägar, spår, bostäder och verksamheter. Den

innebär alltså att man söker sig bort från den miljö

regionala utvecklingsplaneringen handlar om hur

som ”tröttar”, till exempel arbetsplatsen, staden,

dessa kan samspela. Särskilt de gröna kilarna har

skolan eller hemmet. Uttrycket rekreation har med

med dagens synsätt stora möjligheter att berika och

tiden fått en vidare bemärkelse. Rekreation kan

komplettera bebyggelsestruktur och trafikstruktur

också vara att man utövar en aktivitet som man
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hämtar kraft i: en cykeltur, en joggingrunda eller

miljö är viktig för människors välmående och hälsa.

ett bad. I rekreationsbegreppet ingår även sociala

I Stockholm spelar grönstrukturen med de gröna

aktiviteter där umgänge och naturstudier är viktiga

kilarna en viktig roll för att tillgodose staden med

liksom den vardagliga promenaden i den bostads-

goda rekreationsmiljöer.

nära naturen. Möjligheten till rekreation i natur-

Bild 7. Avkopplande och stimulerande rekreation (Ekologigruppen).

Funktioner och värden

De möjligheter till motion som vistelse i grön-

Tillgången till natur och kvaliteten på den natur som

områden ofta ger, har också positiva effekter på

är tillgänglig är avgörande för hur den kan utnyttjas

andra vanliga folkhälsoproblem såsom övervikt

för rekreation. Värdena nedan är således förknippa-

och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning har visat

de antingen med tillgång (till exempel närhet) eller

att patienter som vistas i grönområden, eller till

kvalitet (till exempel olika upplevelsevärden).

och med endast har utsikt mot ett grönområde från
ett sjukhusfönster eller foton på ett grönområde

Folkhälsa

vid sjukhussängen, blir friskare och nöjdare vid en

Stressrelaterade sjukdomar, såsom värk och depres-

mängd olika sjukdomar (Naturvårdsverket, 2006).

sioner, är det största folkhälsoproblemet i dag.

Flera studier visar på barns behov av gröna

Förutom att orsaka personligt lidande läker dessa

områden. Barn som går på förskolor och skolor

syndrom ofta långsamt, med stora belastningar på

vars skolgård innehåller stora delar naturmiljö är

samhällsekonomin. Forskning har visat att tillgång-

friskare och har både bättre motorik och är bättre

en till, och vistelse i grönområden, har stora positiva

på att koncentrera sig än barn som går på en skola

effekter på personer som lider av stressrelaterade

med mer hårdgjorda miljöer. Det finns forskning

sjukdomar. Vistelse i grönområden kan både verka

som tyder på att barn även presterar bättre i skolan

förebyggande och läkande. Samma forskning visar

om de har en grönare skolmiljö. Lekarna på gårdar

att personer som bor nära ett grönområde använder

med naturmark tenderar också att fungera bättre.

grönområden oftare, och också mer sällan lider av

Det är även vanligare med adhd hos de barn som

besvär relaterade till stress (Grahn P. & Stigsdotter,

vistas i hårdgjorda miljöer än hos barn som vistas i

U.A. 2003).

naturmiljöer. Bland de barn som lever i hårdgjorda
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miljöer är det vidare betydligt fler som har svårare

kan mellan besöksnäring och fysiska planerare.

adhd än de barn som har mer naturmiljöer kring

Det krävs även investeringar för att kunna betjäna

sig. Över 80 procent av de besök i grönområden

besökare och göra besöksmålen till än viktigare

som görs av förskolor och skolor går till naturområ-

tillgångar för den växande regionala befolkningen

den inom tätorten. För dessa grupper är det därför

och besökare. Kunskapen om upplevelsevärden bör

särskilt viktigt med god tillgång till natur i staden

utvecklas både geografiskt och för att spegla behov

(Regionplane- och trafikkontoret, 1996).

och möjligheter i olika delar av regionen.

Liknande gynnsamma effekter på inlärning och

Människor använder grönområden på olika

koncentration har även uppmärksammats hos per-

sätt. Det är därför viktigt att det finns olika typer

soner i arbetslivet och hos pensionärer. Tillgång till

av grönområden med möjlighet till en variation av

grönska, även om det bara är i form av krukväxter

upplevelser. Regionplane- och trafikkontoret har

på kontoret, minskar stressnivån och gör människor

tagit fram en metod som bidrar till att fördjupa

mer kreativa och nöjda med sina jobb eller med sin

beskrivningen av de sociala frilufts- och rekreations-

äldrevård (Naturvårdsverket, 2006).

värdena. Metoden har tillämpats på alla tio kilarna,

Av de nationella folkhälsomålen (2003) är det

i nära samarbete med berörda kommuner. I tio

främst målet Ökad fysisk aktivitet och i viss mån

rapporter definieras och kartläggs vilka olika upp-

målet Säkra och sunda miljöer som berör grönst-

levelsevärden som efterfrågas i naturen. Sju olika

ruktur och landskap. Enligt miljöbalken ska vid

värden har identifierats:

planläggning en miljöbedömning identifiera och

− Orördhet och trolska naturmiljöer

värdera den betydande miljöpåverkan som kan

− Skogskänsla

antas uppkomma för människors hälsa.

− Utblickar och öppna landskap
− Variationsrikedom och naturpedagogik

Besöksnäring och upplevelsevärden

− Kulturhistoria och levande landskap

Mälaren, Stockholms och grannlänens kust och

− Aktivitet och utmaning

skärgårdar har stora upplevelsevärden med sin

− Service och samvaro.

kultur och natur. Fornminnen, slott och herresäten,
kyrkor och industriminnen minner om Sveriges

Dessa upplevelsevärden täcker in allt från att vistas

och regionens utveckling. De är viktiga besöksmål

ensam ute i urskogen, vandra över öppna ängar,

och några – Birka och Hovgården, Drottningholm,

klättra i berg, studera och njuta av artrikedomen

Skogskyrkogården och Engelsbergs bruk – är

till att inta en våffla i skidstugan. En del värden kan

världsarv.

finnas inom samma område; till exempel innehåller

En ökande storregional befolkning med ökad

ett område med kulturhistoria och levande landskap

rörlighet och fler besökare till regionen leder till en

ofta stor artrikedom och kan därmed även ge varia-

ökad tillströmning till kulturmiljöer med nationellt

tionsrikedom och naturpedagogik. På samma sätt

och regionalt intresse. Att utveckla besöksmålens

finns områden som står emot varandra; till exempel

upplevelsekvalitet är ett sätt att möta de ökande

kan upplevelsen av orördhet och trolska natur-

behoven. Regionala anläggningar för friluftsliv,

miljöer försvagas om anläggningar för service och

sport och idrott behöver utvecklas i samklang med

samvaro anläggs i anslutning till området. De gröna

landskapet. Det gäller bland annat utveckling av

kilarnas utformning och storlek ger möjlighet för

serviceanläggningar, tillskapande av bullerskydd

alla dessa värden att existera tätt in på storstaden.

och restaurering av landskap och byggnader. För

Många av värdena, till exempel orördhet och trolska

att kunna utveckla själva upplevelsekvaliteten i ett

naturmiljöer och utblickar och öppna landskap, är

regionalt perspektiv bör arbetet ske i nära samver-

direkt beroende av kilarnas storlek för att existera.
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Antal sammanfallande upplevelsevärden
1
2
3
4
5
6
Grönstruktur i RUFS 2010

Bild 8. Sammanfallande upplevelsevärden. Kartan visar hur många upplevelsevärden som sammanfaller i olika områden, d.v.s. en kvantitativ bild av upplevelsevärdenas utbredning. Kartan utgår från
den områdesavgränsning som gjorts i de tio rapporterna Upplevelsevärden i Stockholmsregionens
gröna kilar, där t.ex. Nationalstadsparken inte ingår.
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Tysta områden och stora orörda områden
I natur- och kulturmiljöer är ljudnivån en viktig

Fakta

kvalitet, som nämns i flera fastställda miljömål.
Naturvårdsverket har angett att bullernivån dagtid

Utdrag ur ”Stockholmsförhandlingen December 2007”
5.3 Åtgärder för att främja måluppfyllelse
avseende buller

inte bör överskrida 40 dB(A) i ett område där

Staten, i form av Ban- och Vägverket, och
regionens parter bör gemensamt utarbeta
ett handlingsprogram mot buller i länet.
Handlingsprogrammet bör klargöra regionens förhållningssätt till buller i en växande
storstadsregion, där behovet är stort av att
bygga såväl infrastruktur som attraktiva
och täta bostadsmiljöer. Genom handlingsprogrammet bör säkerställas att takten i
väg- och banhållarnas åtgärdsarbete ökar
väsentligt. Programmet bör även syfta till att
säkerställa s.k. tysta rekreationsmiljöer.

naturupplevelsen är en viktig faktor. Därefter överröstas naturens egna ljud. För natur i tätorten anger
man 55 dB(A). För att dessa riktvärden ska uppnås
behövs stora buffertzoner. Hur stor zonen bör vara
beror delvis på topografin. Om området är platt
transporteras ljudet längre än om det finns en höjd
mellan ljudkällan och naturområdet.
I en storstadsregion med hög tillväxttakt och
högt tempo råder brist på tysta och rofyllda naturoch kulturmiljöer. Tystnad är en kvalitet som är
känslig för störningar och särskilt viktig att värna
och förstärka i naturområden nära bebyggelse och
anläggningar. Bostadsnära natur med låga ljudnivåer är viktiga för människors möjlighet att återhämta
sig.
Samtidigt saknas konkreta verktyg för att planera
och utföra åtgärder för bättre kvalitet. Det råder
brist på definitioner, mått, mätetal och metoder.
Olika insatser har gjorts och görs för att utveckla
kunskapen om tystnad i rekreationsområden och
för att värna den. Flera statliga myndigheter har i
samverkan utarbetat förslag till inventeringsmetod
för att kartlägga och kvalitetsbedöma ljudnivåer.
Projektet har tillämpats i Nynäshamns kommun.
(Naturvårdsverkets rapporter 5439, 5440, 5441,
5442, 5443, 5444, alla 2004).
Regionplane- och trafikkontoret har uppdaterat

Särskilt i skärgården finns behov av att skydda
tysta områden. Länsstyrelsen arbetar på uppdrag
av regeringen med att ta fram en handlingsplan för
etablering av hänsynsområden i kust- och skärgårdsområden.
Tysta områden i hela länet är i huvudsak också
opåverkade av exploatering och uppfyller intentionerna i miljöbalken om att ”stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade ska så långt möjligt skyddas…”. (3 kap. 2
§ Miljöbalken). Ett förhållningssätt bör utvecklas till
områden där värden som ”tystnad” och ”opåverkan”
sammanfaller.

Närhet och storlek

kartläggningen av Tysta områden i de gröna kilarna

Närheten till ett grönområde har stor betydelse för

i samband med projektet Upplevelsevärden. Resul-

hur ofta människor använder det. Forskning (Grahn

tatet redovisas på kartan med de gröna kilarna och

P. & Stigsdotter, U.A. 2003) visar att människor

deras funktioner.

som bor mindre än 50 meter från ett grönområde

Som ett resultat av den så kallade Stockholms-

besöker ett sådant tre till fyra gånger i veckan.

förhandlingen ska tysta rekreationsmiljöer i länet

Om grönområdet ligger 300 meter bort besöks ett

säkerställas genom förbättrat underlag och förhåll-

grönområde knappt tre gånger i veckan, medan de

ningssätt samt ett handlingsprogram med åtgärder

som har närmaste grönområde på över 1 kilometers

mot buller.

avstånd besöker ett sådant högst en gång i veckan.
De som har kort avstånd till ett grönområde vistas
dessutom betydligt längre tid i grönområden.
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Storleken är ytterligare en viktig faktor för hur ett

och av möjligheten att ta sig till området med

område används. Små grönområden i stadsmiljön

privata transporter eller kollektivtrafik. De gröna

har viktiga funktioner för den dagliga rekreationen.

kilarna innebär att många bor nära ett större grön-

De större naturområdena, som återfinns i Stock-

område i Stockholm. Än fler kan snabbt ta sig ut till

holms gröna kilar, är viktiga för längre utflykter och

ett grönområde med stadens kollektivtrafik.

promenader. Storleken på dessa utflyktsområden

Den mentala tillgängligheten kan påverkas av

är viktig av flera anledningar. För att en längre pro-

hur van man är att vistas i naturen, om man känner

menad, på en till två timmar, ska kunna göras utan

sig trygg i den och om man vet hur man når den.

att man går i samma miljöer flera gånger, måste ett

Ovana och otrygghet hindrar många. Det ökar be-

grönområde vara mellan en och två kvadratkilome-

tydelsen av att naturen görs tillgänglig med hjälp av

ter stort. För att området ska ha en varierad natur,

bra information, kartor och skyltning, till exempel

med möjlighet att uppleva mötet med olika växter

vid de gröna stationerna.

och djur, bör området vara minst tre kvadratkilometer stort (se Biologisk mångfald och geologi).

Tillgängligheten kan utvecklas genom till
exempel gång- och cykelstråk, portar och entréer,

Kilsystemet gör det möjligt att gå mycket långa

läge för stationer och hållplatser. Lokalisering av

sträckor, ofta ända ut till landsbygden eller havet,

skolor, dagis och idrottsområden och utformning

utan att stöta på bebyggelse och hindrande vägar.

av bebyggelse är andra insatser som kan underlätta

Forskningen har visat att denna upplevelse av

för många att nå friluftsnatur. Olika målpunkter

oändlighet har positiva effekter för möjligheten till

eller aktivitetsplatser kan fungera som entréer, till

avslappning.

exempel friluftsgårdar eller vissa badplatser.
Tillgänglighet och framkomligheten inom och

Tillgänglighet, nåbarhet och gröna
stationer

mellan de gröna kilarna kan förbättras genom

God tillgänglighet är en viktig förutsättning för att

underhållna vägar och spår, fler och bättre strand-

kunna nyttja regionens attraktiva natur- och kultur-

promenader, bättre kollektivtrafik, differentierade

värden. Med god tillgänglighet menas här möjlighet

spår och leder för olika användare såsom ridning,

att nå målpunkter och områden med olika färdsätt

motion, cykelleder och skidspår. Stråk som går

och med rimlig bekvämlighet samt möjlighet att

genom bebyggelse behöver gestaltas och oriente-

röra sig inom områden. Flera insatser har gjorts för

ringen göras tydlig. Exempelvis behövs skyltning

att underlätta för människor att komma ut i natu-

och märkning. Regionala stråk i kilarna ökar trygg-

ren, men det återstår mycket att utveckla. Behovet

heten i större grönområden och gör det lättare att

att utveckla tillgängligheten har påpekats av många

orientera sig. Under 2008 kommer kommunerna

olika aktörer. Det finns en stark koppling mellan

inom den regionala Järvakilen att märka ut ett

tillgänglighet och information, se även avsnittet

kilstråk, en vandringsled som löper från Stockholms

Informationsstrategi.

innerstad genom hela kilen ända ut till landsbygden

God tillgänglighet till och inom de gröna kilarna
är särskilt viktig i dessas egenskap av bostadsnära

regionala vandringsleder, tydligt markerade och

i Sigtuna.
Tillgången till stränder och vattenområden har

natur. Tillgänglighet handlar både om den fysiska

alltid varit god i Stockholmsregionen och tar därför

nåbarheten till ett grönområde och om den mentala

ibland för given. Det nätverk av långa strandprome-

tillgängligheten.

nader som finns etablerat längs stränderna ska tas

Den fysiska nåbarheten kan påverkas av det faktiska

tillvara och utvecklas som en av regionens starkaste

avståndet till ett grönområde, av förekomsten av

tillgångar. Det kan handla om både marknadsfö-

barriärer som skiljer grönområdet från bebyggelsen

ring, underhåll och skötsel till anläggning av nya
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strandstråk. De mest värdefulla stråken ingår i den

varierade naturupplevelser. I det lokala perspektivet

regionala grönstrukturen, och genom att förstärka

kan exempelvis mötet mellan bebyggelse och natur

dem kan framkomlighet och trygghet ökas. Exempel

utvecklas så att bebyggelsen bidrar med trygghet

på lämpliga områden för samplanering är gång- och

istället för störning. En naturpark kan fungera såväl

cykelstråk, parker, entréer eller portar till gröna

som ett grönt stadsrum med möten för människor

kilar, information, aktiviteter och mötesplatser som

som en del av ett spridningsväg för växter och djur.

ger trygghet, förutsättning för social samvaro och

Bild 9. Norr Mälarstrand är en av Stockholms attraktiva strandstråk. Foto: RTK.

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden på

tialen för båttrafik finns i anslutning till de många

landsbygden och besöksmål som ligger längre ut

besöksmålen vid Saltsjön, där båttrafiken samtidigt

från regioncentrum kan främst nås med bil och i

kan komplettera kollektivtrafiken på land.

varierande grad med kollektiva transportmedel.
Tillgänglighet och attraktivitet till gröna och blå

Minskade barriärer

upplevelsevärden i Mälarstråket mellan Uppsala

Utbyggnad av spår, vägar och verksamheter innebär

och Stockholm har studerats i ett kommunalt sam-

ofta barriärer för människor och djur att röra sig

arbete kring den långsiktiga utvecklingen i det så

obehindrat mellan områden. Barriäreffekten kan

kallade ABC-stråket över länsgränsen i norr.

vara av både fysisk, visuell och psykologisk karaktär.

Sjönära bebyggelse och besöksmål kan ge underlag för en utvecklad båttrafik. Den största poten-

Vägverket och Banverket haft i uppdrag att
i landets tre storstadsregioner föreslå åtgärder
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Bild 10. Karta över väsentliga barriärer i Stockholmsområdet. Åtgärdsprogram för barriäreffekter av
vägar och järnvägar (Källa: Vägverket och Banverket 2005).
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för att komma till rätta med vägars och spårs

kunskapen om och tillgängligheten till den tätorts-

barriäreffekter som är till hinders för friluftsliv

nära naturen. Man framhåller exempelvis ökad

och biologisk mångfald, med tyngdpunkt på större

kunskap, naturguidningar och förbättrad informa-

tätorter. Åtgärdsprogrammet syftar i huvudsak till

tion. För båtlivet är det viktigt med information om

att åtgärda de svåraste barriärerna i storstadsregio-

gästhamnar. Det finns en stor potential att utveckla

nerna, identifiera väsentliga barriärer även utanför

informationen på bland annat Internet.

storstadsregionerna, utveckla verkens kunskap och

Intresset för att besöka länets naturreservat och

verksamhet så att de i framtiden är bättre rustade

nationalparker är stort, liksom behovet av förbätt-

för att hantera barriäreffekter generellt samt ta

rad information om områdena.

vara på pågående goda insatser med åtgärder för
biologisk mångfald (utter, groddjur, fågelskydd med
mera).
I Stockholms län pekas tre objekt ut som de mest

Skydd av områden med
rekreationsvärden
Stora områden inom Stockholms gröna kilar har ett

angelägna att åtgärda. De är E4 och järnvägen på

formellt skydd, eftersom de t.ex. utgör nationalpar-

Igelbäckens kilområde (nr 1), E18 Roslagsvägen

ker eller naturreservat. Syftet med skyddet av dessa

och järnvägen på Norra Djurgården (nr 2) samt E18

områden är ofta både att skydda den biologiska

Bergshamravägen (nr 3). Objekten har tagits fram i

mångfalden och att säkerställa att området även i

samsyn med centrala aktörer i regionen. Regionens

framtiden är tillgängligt för allmänhetens natur-

gröna kilar har varit ett underlag för denna bedöm-

rekreation.

ning.

Aktuella underlag
Informationsstrategi

Här redovisas det underlag för rekreation som

Utvecklingspotentialen för att underlätta för invå-

använts i bearbetningen av den regionala grön-

narna att komma ut i naturen är mycket stor. Flera

strukturen för den regionala utvecklingsplane-

kommuner, intresseorganisationer och myndig-

ringen. Underlagen finns redovisade på en tematisk

heter har uppmärksammat önskemålen om att öka

karta för rekreation.
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Bild 11. Förstorat utsnitt på temakarta för rekreation.

Områden av riksintresse för friluftsliv i
Stockholms län
Friluftsliv deﬁnieras här som vistelse i naturen för
naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling.
Till väsentliga naturkvaliteter för friluftslivet hör
bland annat variation i landskapet. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika
landskapstyper. I Stockholms län ﬁnns nio områden
av riksintresse för friluftsliv. Urvalet granskades och
reviderades av Länsstyrelsen år 1998.
Tysta områden, RTK
En kartläggning har gjorts över s.k. tysta områden
med en ljudnivå som understiger 45 dB(A) respektive 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. (RTK 2003)

redovisas som polygoner för upplevelsevärden
med högt eller mycket högt värde. Endast områden med mycket högt värde har tagits med här.
(Källa Regionplane- och traﬁkkontoret. 2004)
Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen.
Ett program för skydd av tätortsnära natur ﬁnns
i ”Aldrig långt till naturen” (Rapport 2003:20,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplaneoch traﬁkkontoret). Där anges även förslag till
områden som bör skyddas som reservat. Två
kategorier områden anges: dels föreslagna reservat, dels utredningsområden. Endast föreslagna
reservat ﬁnns tillgängligt som GIS-skikt.
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholm)

Upplevelsevärden
Upplevelsevärden, totalt sju olika, behandlar
på ett fördjupat sätt sociala värden i de gröna
kilarna. Värdering och inventerade parametrar

Nationalstadsparken, nationalparker och
naturreservat
Se avsnitt om biologisk mångfald.
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Nationalstadspark
Nationalpark
Naturreservat
Förslag enligt tätortsnära program
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse naturvård
Upplevelsevärden - mycket högt värde
Variationsrikedom och naturpedagogik
Utblickar och öppna landskap
Service och samvaro
Orördhet och trolska naturmiljöer
Aktivitet och utmaning
Skogskänsla
Kulturhistoria och landskap
Tysta områden
Värdekärna i grön kil
Grön kil
Största samlade natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden
på landsbygden

Bild 12. Temakarta rekreation – tematisk sammanslagning av olika GIS-skikt (arbetsmaterial som kan kompletteras).
Källa: RTK
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Biologisk mångfald och geologi

Funktioner och värden

Biologisk mångfald innebär att många olika djur

Habitat och kärnområden

och växter kan leva tillsammans inom ett område

Ett habitat kan sägas vara en livsmiljö för de djur

tack vare att området är omväxlande och har många

och växter som hör hemma i det. Habitatet utgörs

olika livsmiljöer. Den biologiska mångfalden kan

av livsmiljöns alla delar. I en blåbärsgranskog är

delas in i tre nivåer: en mångfald av ekosystem, en

till exempel jordarten och markhydrologin viktiga

mångfald av arter respektive en mångfald av gene-

faktorer, men de granar, sälgar, måbärsbuskar och

tisk variation inom arterna.

blåbärsris som växer där är själva viktiga delar av

Människor har påverkat den biologiska mångfal-

livsmiljön för till exempel småkryp och fåglar. De

den allt sedan jägar- och samlarsamhället. Männi-

ovanliga och skyddsvärda arterna hör oftast hemma

skor har tämjt djurarter, förädlat vilda grödor och

i habitat som av någon anledning inte längre är så

omformat landskapet. Detta har lett till att vi både

vanliga, till exempel gamla naturskogar, ädellöv-

förstört livsmiljöer och skapat nya. Kulturland-

skogar med gamla träd eller naturbetesmarker som

skapets jordbrukspräglade natur innehåller till

betats under lång tid.

exempel åtskilliga rödlistade arter som har svårt

De flesta av habitaten med skyddsvärda arter

att överleva i den helt vilda naturen samtidigt som

är sådana med en lång kontinuitet, det vill säga en

många av naturskogens djur och växter idag är

lång historia med ungefär samma förutsättningar.

hotade.

Några habitat är dock i stället beroende av ständig

De geologiska förhållandena är en del av förut-

förändring, till exempel sanddyner eller strandbrin-

sättningarna för den biologiska mångfalden. Geolo-

kar, som erbjuder störda miljöer med sand- eller

giska processer har format, och formar fortfarande,

jordblottor. Även för dessa behövs dock en kontinui-

vår natur. Berget och jordarternas form, utbredning

tet för att vi ska hitta de mest värdefulla arterna.

och innehåll bestämmer landskapets utseende och

Detta innebär att de flesta av våra värdefulla habitat

ger förutsättningarna för flora, fauna och männi-

är svåra att ersätta eller nyskapa på kort sikt.

skors möjligheter till jord- och skogsbruk. Geolo-

Värdefulla habitat innehåller olika ekologiska

gin hjälper oss också att förstå variationerna i vår

strukturer, exempelvis död ved, stora block eller

naturliga miljö och hur landskapet har bildats.

gamla grova träd, som har betydelse för specifika

Erfarenheten visar att skydd och utveckling av

arter av växter och djur. Många av dessa ekologiska

den biologiska mångfalden måste ta sin utgångs-

strukturer blir allt ovanligare i det rationellt bru-

punkt i ett landskapsperspektiv där man tar fasta

kade landskapet.

på kännedomen om hur olika arters växt- och

Värdekärnor är platser där det finns goda fort-

djurlokaler samspelar med varandra och hänger

plantningsmöjligheter för skyddsvärda arter. I

samman i så kallade habitatnätverk. Landstingets

kärnområdena förekommer en överskottsproduk-

miljöanslag har använts för en sådan kartläggning

tion av individer, åtminstone under goda år, vilket

i Stockholms län (RTK 2008, Mörtberg & Zetter-

möjliggör en spridning av arterna över landskapet

berg). Andra kartläggningar har gjorts av bland

till andra kärnområden.

annat Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Länssty-

Det är en fördel om kärnområden har en betydan-

relsen i Stockholms län. En av utgångspunkterna

de storlek. En risk med små och isolerade områden

för denna kunskapsuppbyggnad och kartläggning är

är att inavel inom populationer lätt uppstår, när inga

EU:s arts- och habitatdirektiv och det nya nationella

nya gener kommer utifrån. Detta kan leda dels till

kvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, som kom

rena genetiska fel, dels till att förmågan att motstå

år 2005.

sjukdomar eller anpassa sig till nya villkor försäm-
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plötsliga förändringar i miljön, såsom torka eller

Ekologiska spridningssamband,
habitatnätverk

extrem vinterkyla, då hela populationen riskerar att

Spridningssamband handlar om arters möjlighet att

slås ut. Om kärnområdet är stort, finns bättre möj-

sprida sig från en plats till en annan. Uppdelningen

ligheter för några individer att överleva katastrofen.

(fragmenteringen) av landskapet genom till exem-

ras. Små populationer kan också vara känsliga för

pel ny bebyggelse, vägar och järnvägar, bedöms ofta

Storlek och form

utgöra ett av de allra största hoten mot den biolo-

Ytterligare en fördel med större värdekärnor är att

giska mångfalden. Alltfler populationer isoleras idag

den biologiska mångfalden ofta ökar med områdets
storlek. Anledningen till detta är att stora områden
ofta är mer variationsrika och innehåller fler naturtyper. Det finns större förutsättningar för en artrik
biologisk mångfald i natur med flera olika naturtyper. Den biologiska mångfalden är därför större i
ett stort naturområde än i ett litet. I det stora naturområdet ryms dessutom arter som behöver större
revir, t.ex. duvhök och älg. I stockholmstrakten har
det visat sig att den biologiska mångfalden kan öka i
områden som är upp till tre kvadratkilometer stora.
Är de mindre, ryms märkbart färre arter, men är de
större tillkommer inte så väldigt många fler arter.
Det finns därför anledning att försöka ge utrymme
åt stora naturområden om minst tre kvadratkilometer i regionen. De gröna kilarnas värdekärnor bör
därför också vara minst tre kvadratkilometer.
Liknande förhållanden gäller för den biologiska
mångfalden på naturtypsnivå. Den biologiska
mångfalden i en naturtyp ökar med dess storlek
upp till en viss nivå. När denna storlek är nådd ökar
variationen endast marginellt. Var denna gräns går
varierar mellan olika naturtyper.
Ett områdes form är också viktigt för dess kvaliteter. Kantzonen på ett område erbjuder ofta en
annorlunda miljö än centrum, där kanten är utsatt
för störningar, uttorkande vind, mer extremt mikroklimat och liknande, vilket de känsligaste arterna i
habitatet inte klarar. Detta innebär att ett långsmalt
område, med mycket kanter, ofta rymmer en lägre
biologisk mångfald än motsvarande runda område.
Det innebär också att varje uppdelning av ett större
område i mindre delar, av till exempel en järnväg,
innebär påtagliga försämringar.

till enskilda habitat, utan möjligheter till spridning.
Framtida ”katastrofer” som till exempel extremt
torra somrar eller kalla vintrar riskerar på lång sikt
att drabba dessa populationer. Utan spridningssamband finns inga möjligheter för arten att återkolonisera platsen. Små populationer är naturligtvis extra
känsliga.
Genom de spridningssamband som systemet
av gröna kilar rymmer, får många populationer av
växter och djur möjlighet att överleva i Stockholm.
Arter sprider sig via kilarna från de stora naturområdena i Storstockholms utkanter in till de smala
kilspetsarna i Stockholms innerstad, och därigenom
skapas en intressant och variationsrik naturmiljö
även i stadens mer centrala delar. Den biologiska
mångfalden i Stockholms stora naturområden,
såsom Tyresta och Järvafältet, tillsammans med de
spridningsmöjligheter kilarna ger, kan därför sägas
vara en förutsättning för den biologiska mångfalden
i många av de mer centrala grönområdena.
Som spridningskorridorer varierar kilarnas
effektivitet för olika arter. Detta beror dels på sammansättningen av naturtyper, dels på hur fragmenterad kilen är och på dess storlek. Generellt kan
sägas att motorvägar och hårt belastade trafikleder
utgör närmast oöverstigliga hinder för de flesta av
länets landdjur, men även för flera småfåglar, medan fröväxter är mindre känsliga. För vissa arter är
det svårt att ta sig till sin egen naturtyp om en främmande naturtyp finns däremellan. Förändringar i
markanvändningen på en plats kan därför påverka
arters möjlighet att spridas och överleva inom ett
större område eftersom en länk i spridningskedjan
försvinner.
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Hur bred en spridningskorridor måste vara varierar

Området utgör landets sista tillflyktsort för en rad

mycket mellan olika djurarter. En svårspridd art

insekter som är knutna till riktigt gamla och grova

som är beroende av opåverkade skogar kan behöva

ekar. Detta kärnområde för arter som är beroende

över hundra meters bredd. För våra stora rovdjur

av ekmiljöer samspelar med ett nätverk av ekmiljöer

behövs ännu bredare korridorer, medan andra mer

runt om i Stockholm. Länet kan sägas ha ett speciellt

lättspridda skogsarter nöjer sig med några tiotals

ansvar för att dessa unika miljöer med stora kärn-

meter. För många arter är det också viktigt att kor-

områden och goda spridningssamband bevaras och

ridoren innehåller just den naturtyp de är knutna till

utvecklas.

och att naturtypen har en tillräckligt stor utbredning

Inom länet finns också en ovanligt stor förekomst

inom korridoren. Om kilen är minst 500 meter ges

av gammaltall. Tyrestaskogen är ett viktigt kärn-

möjligheter för flera habitat bredvid varandra.

område, men gamla tallbarrskogar förekommer på
flera platser med väl fungerande spridningskorrido-

Värdefulla kärnområden och spridningssamband i Stockholm

rer däremellan. Eftersom gamla skogar är ovanliga i

I Stockholm finns partier med biologisk mångfald

även dessa stora kärnområden och goda spridnings-

som är unika i ett nationellt perspektiv.

samband bevaras och utvecklas.

I regionen finns ett av Europas mest värdefulla

Sverige kan länet sägas ha ett speciellt ansvar för att

Förutom ovan nämnda miljöer finns ett antal

ädellövskogsområden med grov-ek, med Djurgårdens

andra arter och naturmiljöer som är hotade ur ett

ekmiljöer som några av de viktigaste värdekärnorna.

riksperspektiv. Två av dessa, som är speciellt utsatta
på grund av förändringar i markanvändningen, är
våtmarker i kombination med naturliga gräsmarker. Våtmarker dikas ofta ut i samband med jordbruk och bebyggelse, medan naturliga gräsmarker
främst försvinner på grund av brist på betesdjur och
minskad ängsslåtter. Dessa två miljöer tillhör några
av våra mest artrika, och det finns ett rikstäckande
ansvar för att de inte försvinner eller utarmas ytterligare.
Som en värdefull grund för analys av dessa
viktiga spridningssamband i Stockholms län, har
en studie kring habitatnätverk utförts i länet av Ulla
Mörtberg och Andreas Zetterberg vid KTH. Studien
har genomförts som en landskapsekologisk analys.
Kartläggningen av habitatnätverk visar utbredningen av viktiga habitat med förmodade reproduktionsområden och spridningszoner. Med analysen
som grund, har det för första gången varit möjligt
att på vetenskapliga grunder analysera var viktiga

Bild 13. Det bestånd av gamla ekar som ﬁnns i Stockholmsregionen hör till de allra mest värdefulla i Europa.
Foto: Ekologigruppen AB Landskap.

spridningssamband förekommer.
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Sundby

Älvnäs

Ekerö sommarstad

Ekerö

Gladö kvarn
Tumba

Vårsta

Potentiellt reproduktionsområde
Hög sannolikhet för spridning

Låg sannolikhet för spridning

Bild 14. Värdefulla kärnområden och spridningssamband. Figuren visar habitatnätverk för ädellövbestånd med grova ekar. Gul färg visar potentiella reproduktionsområden som är sammanlänkade med
gröna potentiella spridningszoner där de mörkare färgerna visar hög tillgänglighet och de ljusare låg
tillgänglighet. Nätverket bygger på antaganden om hur eklevande arter rör sig i landskapet.
Källa: Ulla Mörtberg, KTH
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Analysen har också kunnat ligga till grund för en

Inlandsisen syns dels i form av spår från den mel-

jämförelse mellan olika regionala utvecklingsalter-

lansvenska israndzonen, då den hejdade avsmält-

nativ, där påverkan på landskapsekologiska

ningen resulterade i De Geer-moränerna, grusåsar,

samband har kunnat jämföras. Med de metoder

isälvsdeltan och andra grusavlagringar. Den syns

som utvecklats inom projektet, är det nu möjligt

också i de sju mer eller mindre sammanhängande

att kvantifiera effekter av olika utvecklingsprojekt

stråken av rullstensåsar som finns i Stockolms län.

och alternativ. Det är också möjligt att identifiera

Lämningarna är viktiga, både som lämningar från

problemområden där till exempel brister på repro-

inlandsisen och som livsmiljöer för olika arter. De

duktionsområden eller svaga spridningssamband

bär nästan alltid rikligt med historiska spår, främst

utgör begränsande faktorer för den biologiska

i form av gravar, och har spelat en betydande roll

mångfalden.

under regionens hela historiska tid.

Skydd av områden med höga naturvärden

platåer som genomkorsas av sprickdalar, där ofta

Stora områden inom Stockholms gröna kilar har ett

jordbruksmarker eller sjöar är belägna. Det har

formellt skydd, eftersom de utgör nationalparker

uppstått genom förkastningar, sprickbildningar och

eller naturreservat. Därtill kommer områden som

erosion av en mycket gammal urbergsplatå.

Sprickdalslandskapet utgörs av skogsklädda

ingår i EG:s nätverk för värdefull natur, Natura

Landskapet Stockholmsregionen berör också de

2000. Syftet med Natura 2000 är att bevara vissa

yttre delarna av Bergslagens geologiska formatio-

utpekade naturtyper och arter som är särskilt ange-

ner och har därför också flera rika förekomster av

lägna att skydda i ett europeiskt perspektiv. Mindre

mineraler. Gruvor förekommer från Nordupplands

partier omfattas också av skydd enligt lagen om bio-

vallonbruk i norr till Utö gruvor i söder. På några

topskydd, och för vissa kulturmarker utgår natur-

håll finns ovanliga mineraler. Ett exempel på detta

vårdsstöd till brukare som upprätthåller biologisk

är Ytterby gruva på Resarö, där sju nya grundämnen

mångfald. Många av länets stränder är skyddade

upptäckts genom åren.

enligt strandskyddslagen under miljöbalken.

Upplevelsevärden och identitet
Betydelsefulla geologiska naturobjekt i
Stockholm

Den biologiska mångfalden är viktig för friluftslivet.

Betydelsefulla geologiska naturobjekt är platser el-

velsen för många och betraktas som en av de mest

ler områden med miljöer som på olika sätt illustre-

uppskattade kvaliteterna i ett rekreationsområde.

rar en geologisk händelse eller en särskild geologisk

Om detta finns mer att läsa i avsnittet Rekreation

process. I Stockholmsregionen finns flera särskilt

och livsmiljö.

intressant geologiska element, flertalet av dem

En rikedom av djur och växter förhöjer naturupple-

Stockholms goda tillgång på variationsrik natur

kopplade till inlandsisen, sprickdalslandskapet och

utgör en viktig del av stadens identitet. Om detta

de rika mineralfyndigheterna inom denna utpost av

finns mer att läsa i avsnittet Identitet och land-

Bergslagen. Många av dessa landformer är relativt

skapskaraktärer.

vanliga i regionen, men sett ur ett internationellt
perspektiv är de mycket speciella.
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Aktuella underlag
Här redovisas det underlag för biologisk mångfald
som använts i bearbetningen av den regionala
grönstrukturen för den regionala utvecklingsplaneringen. Underlagen finns redovisade på en tematisk
karta för naturvård.
Natura 2000
I Stockholms län ﬁnns 235 Natura 2000-områden. Två typer förekommer: Natura 2000områden utpekade enligt fågeldirektivet
(så kallade SPA-områden) respektive enligt
art- och habitatdirektivet (så kallade pSCIområden). Samtliga områden är beslutade av
regeringen. (Källa: Länsstyrelsen i Stockholm)
Riksintresse för naturvård
Områden av riksintresse för naturvården
utgörs av ett urval med de bästa exemplen
i riket på landskapstyper, naturtyper och
andra naturvärden som är karaktäristiska för
landets olika naturgeograﬁska regioner. I
Stockholms län ﬁnns 53 områden av riksintresse för naturvård, med en sammanlagd
areal av drygt 486 000 hektar.
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län)
Nationalstadsparken
Nationalstadsparken, som är Sveriges hittills
enda, omfattar området Ulriksdal–Haga–
Brunnsviken och Djurgården, en yta på
sammanlagt 27 kvadratkilometer. Området
är skyddat, enligt särskilda bestämmelser i 4
kap. 7 § miljöbalken, sedan 1995.
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län)
Nationalparker
Ett område som blir nationalpark omfattas
av det starkaste skyddet för natur i Sverige.
En förutsättning för att bilda en nationalpark är att staten äger marken. Beslut om att
inrätta nationalparker fattas av regering och
riksdag. Nationalparker är skyddade enligt
7 kap. 2–3 §§ miljöbalken. I Stockholms län
ﬁnns två nationalparker.

Naturreservat
Naturreservat bildas för att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden
för friluftslivet. I Stockholms län ﬁnns det 234
naturreservat (januari 2008). Naturreservat
är skyddade enligt 7 kap. 4–8 §§ miljöbalken.
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län)
Länsstyrelsens naturkatalog
I Länsstyrelsens naturkatalog från 1996 utpekas naturområden som har värden av regional betydelse i länet. Här ﬁnns såväl enskilda
små objekt, med till exempel värdefulla
habitat eller värdefulla geologiska objekt,
som större sammanhängande områden med
stora samlade naturvärden. Här har en digitaliserad version av remissutgåva från 1996
använts som underlag.
Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med
mycket höga naturvärden. Dessa skogar har
egenskaper som ger dem en nyckelroll för
skogens missgynnade eller hotade djur och
växter. Alla åtgärder som inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken och som kan komma att väsentligt
ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till
länsstyrelsen (Källa: Skogsstyrelsen).
Biotopskydd
Biotopskydd är lagskyddade mindre markeller vattenområden som är särskilt skyddsvärda eller som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter. Det ﬁnns två olika slags
biotopskyddsområden. Dels generellt
utpekade områden, som alléer, källor med
omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten
och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar
i jordbruksmark och åkerholmar. Dels kan
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna fatta beslut
om biotopskydd för vissa utpekade områden
enligt förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken med mera. Det kan till exempel
röra sig om rasbranter, rikkärr eller källor med
omgivande våtmark (Källa: Skogsstyrelsen).
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Naturvårdsavtal

Ängs- och betesmarker

Här redovisas områden som omfattas av ett
frivilliga avtal mellan markägare och stat
(Skogsstyrelsen). I avtalet är överenskommet
hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas
bland annat genom naturvårdande skötsel.
Områdena har höga naturvärden och vanligtvis en storlek på mellan 3 och 20 hektar
(Källa: Skogsstyrelsen).

I Stockholms län inventerades ängs- och
betesmarker från natur- och kulturmiljösynpunkt under åren 2002–2004
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län).

Sumpskogar
Till sumpskogar räknas fuktiga löv- och barrskogar. Sumpskogar hyser många värdefulla
miljöer och arter som kräver speciell hänsyn
(Källa: Skogsstyrelsen).

Bild 15. Förstorat utsnitt på temakarta för naturvård.

Naturminnen
Naturminnen består av viktiga naturföremål
såsom träd, ﬂyttblock och liknande. Naturminnena är antingen punktobjekt eller har
en yta mindre än ett hektar. I Stockholms län
ﬁnns 140 naturminnen. Bestämmelser om
naturminne ﬁnns i 7 kap. 10 § miljöbalken
(Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län).
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Naturreservat
Nationalstadspark
Nationalpark
Natura 2000
Natura 2000 habitatdirektivet
Naturkatalogen
Ängs och betesmark
Riksintresse naturvård
Våtmarksinventering
Naturvårdsavtal
Nyckelbiotop
Biotopskyddsområde
Värdekärna i grön kil
Grön kil
Största samlade natur-, kulturmiljö- och
rekreationsvärden på landsbygden

Bild 16. Temakarta naturvård – tematisk sammanslagning av olika GIS-skikt (arbetsmaterial som kan kompletteras).
Källa: RTK

40 Grönstruktur och landskap i regional utvecklingsplanering

Kulturmiljövärden
De otaliga spår, som vår mänskliga aktivitet lämnat
i landskapet, kan kallas vår gemensamma kulturmiljö. Kulturmiljöerna berättar genom sitt utseende
eller sin bebyggelse om landskapets och samhällets
utveckling. Landskapet runt Stockholm är sedan
urminnes tider präglat av människor. På många
platser ligger tidslager över varandra, och det är
främst spåren från vår moderna tid som syns. På
andra platser går det tydligt att avläsa äldre tiders

Efter istiden var större delen av Stockholmsregionen ett skärgårdslandskap, men successivt skedde
en landhöjning som medförde att havsbottnen efterhand förvandlades till bördiga dalgångar. Under
denna förhistoriska tid valde människan att bosätta
sig i kustnära lägen utmed vattenvägarna. I Tullinge
söder om Stockholm finns spår av regionens äldsta
boplatser, vilka dateras till ca 6 000 år före vår tideräknings början.

få platser som i sin helhet kan berätta om en viss tid,

Staden Stockholm och regionens kulturmiljöer

i stället handlar det om fragment av historia ute i

Staden Stockholm har haft en stor inverkan på hur

landskapet.

regionens kulturmiljöer utvecklats genom århund-

historia och hur landskapet växt fram. Det är dock

Kulturmiljöer ger en möjlighet att läsa av

radena. Som maktcentrum, arbetsmarknadscen-

historien i landskapet och är givetvis intressant

trum och avsättningsort för jordbruksprodukter har

utifrån ett forskningsperspektiv. Men kulturmiljöer

Stockholm haft en stark attraktionskraft och givit

bidrar även till att ge människor en identitet, en

unika förutsättningar för det landskap som vi har

upplevelse av kontinuitet och en ökande hemkänsla

idag, inte minst genom den utbyggda infrastruktu-

och stolthet över sin hembygd. Rent konkret kan

ren och förtätning av bebyggelseområden.

kulturmiljöer utgöras av fornlämningar, byggnader
och bebyggelsemiljöer, kyrkor och kyrkogårdar,

Historia, minnen och identitet

industrihistoriska platser och kulturlandskap.

Att vårda kulturarvet handlar ofta om att värna

Nedan redogörs för värden som är viktiga att

olika, inte alltid så enkelt mätbara, värden och kvali-

beakta i planering som rör Stockholmsregionens

teter. Kulturarvet står för begrepp som tradition,

kulturmiljöer.

förankring, tidsdjup och identitetsskapande. Äldre
miljöer ger oss insikt i en gången tids levnadsvillkor.

Funktioner och värden
Landskapets utveckling
Stockholms län vilar på en av världens äldsta berggrunder, som bildades för ett par miljarder år sedan.
Regionen präglas av långsträckta lerfyllda sprickdalar omgivna av moränhöjder som ger regionen en
speciell karaktär.
Sprickdalarna är tydliga i dagens landskap
exempelvis i form av Järvafältets låglänta gröna kil
och sjöarna Långsjön, Magelungen och Drevviken
som man hittar i södra Stockholm. Även regionens
rullstensåsar, som bildades för ca 10 000 år sedan i
samband med inlandsisens avsmältning, är tydliga
i dagens landskap, ett exempel är delar av Brunkebergsåsen i centrala Stockholm.

Kännedom om äldre förhållanden ger oss
perspektiv på dagens sätt att leva, det gör nutiden
begripligare men samtidigt mindre självklar.
Man brukar säga att ett samhälle utan historia är
som en människa utan minne. För att vi ska kunna
utveckla samhället måste vi veta varför dagens
samhälle ser ut som det gör. Ett kulturarv är under
ständig förändring och är ingenting statiskt.
Kulturmiljön påverkar oss alla och vi kan alla
påverka kulturmiljön. Var och en bär vi också på
vårt eget personliga kulturarv i form av minnen av
personer och miljöer som varit betydelsefulla för
oss.
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Kulturmiljön ger perspektiv

uppsjö av mindre byar, gårdar och herrgårdar som

Kulturmiljön är en del av samhällets minne, som ger

ger en bild av det gamla Sverige har bygden en rike-

kontinuitet i vardagen och som bidrar till förståelse

dom av fornlämningar. Intill gårdarna finns gravfält

för omvärlden. Perspektivet kan underlätta förstå-

från järnåldern, längs vägarna och hagarna finns

elsen och acceptansen av det som kanske uppfattas

runstenar och spår av stensträngar.

som främmande i dagens samhälle. Det är därför
vi har ansvaret att på bästa sätt både skydda och

Järvakilen

utveckla våra kulturmiljöer för framtiden.

I Järvakilens vackra kulturlandskap finner man den
välbevarade Väsby gård med omgivande ängar och

Skydd av kulturmiljövärden
Kulturmiljövårdens strävan att vårda och bevara
väsentliga delar av den äldre bebyggelsen, fornlämningarna och det kulturhistoriskt värdefulla
landskapet har tidigare varit kontroversiellt. Inte
minst under miljonprogrammets och utvecklingsoptimismens tid på 1950- 60-talen. Då betraktades
sådana tankegångar som utslag av konservativt eller
till och med reaktionärt tänkande. I dag är förståelsen större.

Exempel på värdefulla kulturmiljöer i
Stockholms grönstruktur
Det är en särskild kvalitet om det i vardagsmiljön
finns möjlighet att uppleva natur- och kulturmiljöer
som berättar om samhällets historia och kultur. I de
gröna kilarna finns möjlighet att alldeles inpå den
moderna bebyggelsen finna spår från olika historiska epoker, från stenålder till nutid.
Rörsjökilen
I Rörsjökilen finns ett mycket rikt kulturlandskap.
Ungefär två tredjedelar av kilens yta utgörs av
kulturhistoriska miljöer av riksintresse. Utöver en

betesmarker. Här finns även flera vackra herrgårdar
med välbevarade trädgårdar såsom Antuna, Edsby
slottspark och Steninge slott.
Kulturlandskapet vid Runsa och Lövsta och
området kring Garnsviken är kulturmiljöer av riksintresse liksom Bergianska trädgården, Hagaparken
och Ulriksdals slottspark med deras ädla gamla
planteringar.
Järvakilen innehåller också fornlämningar från
brons- och järnålder i form av större gravfält och
fornbogar. Vid Runsa finns en mäktig fornborg och
en av Sveriges största skeppssättningar.
Mälarens öar och vikar
Mälaren rymmer flera av rikets mest värdefulla
kulturhistoriska miljöer. Sprickdalslandskapet har
skapat många djupa vikar och öar som ger en omväxlande inre arkipelag. Längs Mälarens stränder
ligger ett flertal bevarade slotts- och herrgårdsmiljöer som omges av parkliknande lövskogar och
ängs- och hagmarker. På många halvöar och öar
finns det småskaliga jordbruk med en variation av
skog, ängs- och hagmarker samt åkrar. Jordbruket
kombineras ofta med ett småskaligt yrkesfiske.
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Aktuella underlag
Här redovisas det underlag för kulturmiljö som
använts i bearbetningen av den regionala grönstrukturen för den regionala utvecklingsplaneringen.
Underlagen finns redovisade på en tematisk karta
för kulturmiljö.
Områden av riksintresse för kulturmiljön i
Stockholms län
Kulturmiljöer som är unika för regionen,
riket eller internationellt kan bli skyddade som riksintressen. Kulturmiljöer som
är riksintressen syftar till att visa Sveriges
samhällsutveckling, hur människorna nyttjat
naturresurser, näringslivets utveckling, byggnadsskick och estetik ända från förhistorisk
tid fram till nutid.
I Stockholms län domineras riksintresseområdena av ett 30-tal slotts- och herrgårdsmiljöer och många öppna odlingslandskap.
Hela Stockholms innerstad är också ett
riksintresse för kulturmiljövården (källa:
Länsstyrelsen i Stockholms län).

Bild 17. Förstorat utsnitt på temakarta för kulturmiljövård.

Kulturminnesvårdsområden av regionalt
intresse. ”Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer”.
Regionalt intressanta kulturmiljöer utanför
riksintressen som har valts ut därför att det
har bedömts ha egenskaper som ger uttryck
för historiska skeenden eller situationer som
har betydelse för hela regionen eller delar av
regionen som berör mer än en kommun.
(källa: Regionplane- och traﬁkkontoret 1989).
Kulturreservat i Stockholms län
I ett kulturreservat skyddas och vårdas ett
områdes natur- och kulturmiljövärden. Byggnader, anläggningar, lämningar och marker
omfattas, ett kulturreservat kan även ha
sådana värden som består av verksamheter,
kunskaper och traditioner. (Källa Riksantikvarieämbetet). I Stockholms län ﬁnns det för
närvarande två kulturreservat, Igelbäckens
kulturreservat i Järvakilen och Brottö skärgårdsjordbruk i Österåkers kommun (2006).
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Kulturreservat
Område av riksintresse för kulturmiljövård
Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer
Kulturhistoria och levande landskap mycket högt värde
Ängs- och betesmark
Värdekärna i grön kil
Grön kil
Största samlade natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden
på landsbygden

Bild 18. Temakarta kulturmiljövård – tematisk sammanslagning av olika GIS-skikt (arbetsmaterial som kan kompletteras)
Källa: RTK
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Vattenvärden
Med vattenvärden menas i detta sammanhang de
ekonomiska, rekreationsmässiga och identitetsskapande värden som vattnet i Stockholmsregionen
har. Regionen präglas i hög grad av en rik tillgång
till vattenytor och stränder. Detta är en kvalitet
för såväl regionens invånare som för turister och
näringsidkare. Vattnet är en omistlig del av regionens karaktär och kulturhistoria. Men värdena tas
ofta för självklara och lyfts inte alltid upp som viktiga attraktionsfaktorer i diskussionen om regionala
utvecklingspotentialer.
Allmänhetens tillgång till vatten för bad eller
andra aktiviteter är viktig, men vattnet är även
en viktig tillgång för regionens kulturhistoria och
identitet. Regionplane- och trafikkontoret har tagit
fram ett nytt kunskapsunderlag om regionala vattenvärden. Samverkan mellan gröna och blå värden är
motivet för redovisning av nya funktioner på kartor
över de gröna kilarna, till exempel regionala strandstråk och bryggor med kollektivtrafik.
Vid ökad förtätning och nyexploatering finns risk
att vattenfrågorna inte beaktas i samma utsträckning som övriga aspekter, eftersom de inte är lika
”synliga”. Genom att identifiera olika aspekters
koppling till vatten, ökas möjligheterna att förbättra
hur t.ex. skönhetsupplevelser, avkoppling och aktivitet tas tillvara samt invånarnas tillgång till vatten

Bild 19. Regionens vatten används året runt av olika grupper.
Foto:RTK.

Nedan beskrivs några av de från planeringssynpunkt viktiga aspekterna på vattenvärden.

och stränder. Behoven att behandla vattenvärdena

Funktioner och värden

sammanfaller i hög grad med behovet av planering

Regionala strandstråk

och skydd för att säkra regionens dricksvattenför-

Det nätverk av långa strandpromenader som finns

sörjning.

etablerat längs stränderna är en av regionens viktigaste tillgångar för rekreation. Stråken är mycket
populära promenadområden. De utblickar över
öppna vatten som strandpromenaderna ger är ett
av de mest uppskattade upplevelsevärdena som
Stockholmsregionen har att erbjuda. Ofta fungerar
strandpromenader också som länkar mellan olika
grönområden och bebyggelsen. Längs stockholmstraktens stränder finns också många andra värden,
till exempel en intressant kulturhistoria, en artrik
och varierad naturmiljö och fina mötesplatser.
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För att säkra allmänhetens tillgång till Stockholms

Vattenförsörjning och de gröna kilarna

stränder är det viktigt att peka ut var dessa regionalt

Tillgången till vattentäkter i Stockholmsregionen är

värdefulla strandstråk finns. En kartering har gjorts

begränsad. I ett regionalt perspektiv är det avgö-

av promenadvägar med strandkontakt, som är lätt-

rande för länets utveckling i sin helhet att vatten-

tillgängliga, väletablerade, underhållna och som är

försörjningen långsiktigt kan upprätthållas. Många

3 000 meter eller längre. De pekas ut på kartan över

av Stockholms mest tillförlitliga vattentäkter ligger

de gröna kilarnas värden och funktioner. Det finns

inom de gröna kilarna. Grönområdena runt dessa

en stor utvecklingspotential att genom mellankom-

vattentäkter fungerar inte bara som en buffertzon

munalt samarbete förstärka och marknadsföra den

mot bebyggelse och vägar. Som beskrivs i kapitlet

tillgång som strandpromenaderna utgör.

Ekosystemtjänster renas även vattnet när det passerar genom naturmarken på väg till vattentäkten.

Vattenanknutna aktiviteter
Aktiviteter vid och i vatten har en stor betydelse för

Aktuella underlag

regionens attraktivitet. De många naturbaden i storstaden är en välkänd kvalitet långt utanför landets
gränser. Segling i Mälaren eller i skärgården är en
uppskattad upplevelse för många, liksom kanotpaddling i samma vatten. Skridskoåkning vintertid
är en regional specialitet, och sportfisket i sjöar och
hav i så nära anknytning till en storstad är närmast
unikt.
Till detta kommer fina möjligheter till vindsurfing,
vattenskidåkning och flera andra vattenaktiviteter.
På samma sätt som tunnelbanestationer utgör
viktiga länkar ut i grönstrukturen utgör välfrekventerade gästhamnar och strategiska ångbåtsbryggor
viktiga länkar i den ”blå strukturen”.

Vattenskyddsområden
Fastställda vattenskyddsområden enligt
vattenlagen och miljöbalken. Områdena är
uppdelade i skyddszoner – primär, sekundär,
ingen indelning – och brunnsområden – där
ett vattenskyddsområde kan bestå av ﬂera
skyddszoner (Länsstyrelsen i Stockholms län).
Våtmarksinventeringen (eller våtmarker
enl RUFS 2010 )
Inventering och naturvärdesklassning av
våtmarker i Stockholms län. Inventeringen
ingår i Naturvårdsverkets landsomfattande
våtmarksinventering (VMI), (Länsstyrelsen i
Stockholms län).

Vattnets attraktionskraft
Vattenmiljön har ett värde i ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Staden Stockholm marknadsför sig till
exempel till stor del med hjälp av vattnet i turist-

Regionalt strandstråk
Kartläggning av regionalt värdefulla
strandpromenader, 3000 meter eller längre
(Regionplane- och traﬁkkontoret, 2008).

sammanhang. Många av regionens invånare är
också mycket stolta över regionens rena vatten och

Bryggor med kollektivtraﬁk

de möjligheter detta ger till ett rikt friluftsliv.

Anger bryggor med färjor i linjetraﬁk som
nås med kollektivtraﬁk (Regionplane- och
traﬁkkontoret, 2008).

Närheten till vatten är också en mycket uppskattad tillgång i boendemiljön. Efterfrågan på strandnära tomter står ofta i konflikt med allmänhetens
tillgång till stränder, med den biologiska mångfalden och med turistnäringen. Det är därför viktigt att
ta hänsyn till strändernas regionala betydelse även i
samband med bebyggelse.
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Ekosystemtjänster
Med ekosystemtjänster menas de nyttigheter som
människor får ”gratis” av naturen. Många av dem är
tjänster som vi inte kan överleva utan, till exempel

− Vilka ytor och områden krävs för att upprätthålla
ekosystemstjänster i en tät stad?
− Hur tät kan staden bli för att upprätthålla olika
ekosystemtjänster?

produktion av mat, syre och dricksvatten. Andra
är av mer kulturell karaktär, såsom rekreation och

Funktioner och värden

spirituella upplevelser. Genom att Stockholmsregio-

Dagvattenhantering och dricksvatten

nens gröna kilar utgör en integrerad del av staden
bidrar kilarna med ett flertal ekosystemtjänster till
staden. Nedan beskrivs några av de viktigaste.
Klimatförändringens följdverkningar kan
komma att påverka ekosystemtjänsterna, och en
storstadsregion är extra känslig för störningar.
Klimatförändringarna ställer nya krav på planeringen. Nya värden för extrem nederbörd, starka
vindar och höga vattenflöden måste beaktas och
förutsättningarna ändras för dimensionering och
lokalisering av bebyggelse, infrastruktur, dagvatten
och vattenförsörjning.
Genom att ta vara på möjligheterna hos större
naturområden intill stadens hårdgjorda ytor att
förbättra luftväxlingen, kan halten av föroreningar i
stadsluften minskas. Likaså är trädens möjligheter
till filtrering av skadliga partiklar i luften en viktig
hälsoaspekt att ta vara på i en storstad. Natur- och
parkmark kan även utnyttjas för infiltration, rening
eller flödesutjämning av dagvatten.
Det är viktigt att utveckla regionen på ett sätt
som tar hänsyn till möjligheterna att utnyttja dessa
ekosystemtjänster på ett effektivt sätt. När det gäller
miljökonsekvensbeskrivningen av samrådsförslaget
till RUFS 2010 har såväl Regionplane- och trafiknämnden som Länsstyrelsen beslutat att arbetet
med miljöbedömningen skulle fokuseras på bland
annat ekosystemtjänster i regionens grönstruktur.
Samtidigt är kunskapen begränsad om klimatförändringarnas effekter och vilken betydelse och
funktion som till exempel de gröna kilarna kan ha
i detta sammanhang. Några frågeställningar att
belysa är följande:

Naturen fungerar som ett reningsverk för förorenat
dagvatten. Dagvatten rinner av från stadens tak
och hårdgjorda ytor och förorenas av till exempel
oljerester, metaller och närsalter. När vattnet rinner genom skogsmarker bryts föroreningar ner av
mikroorganismer och vegetationens rottrådar. I våtmarker finns bakterier som tar vara på tungmetaller
och kväve. Vattnets låga hastighet gör att partiklar
och fasta föroreningar sjunker och binds i bottensedimentet. När vattnet porlar genom bäckar syresätts
det och vattendragens vegetation har förmågan att
ta upp många näringsämnen. När vattnet sedan når
sjöar, hav och grundvattenmagasin har stora mängder av dagvattnets ursprungliga föroreningar försvunnit och vattnet kan åter användas som dricksvatten. Detta förutsätter dock att vattnet passerar
ett naturområde som är stort nog och innehåller
den rätta variationen av skogsmark, våtmarker och
bäckar. Om naturområdet är för litet i förhållande
till det dagvatten och de föroreningsmängder som
når området, kan föroreningarna istället riskera att
rubba eller att helt slå ut känsliga ekosystem. Det
kan också innebära att vattnet inte hinner renas innan det når en dagvattentäkt och att stora summor
måste användas för att rena vattnet. Vid häftiga regn
riskerar flödena att bli mycket kraftiga, vilket kräver
ytor eller dammar där vattnets flöden kan dämpas.
Annars finns risk för erosion eller att föroreningar
eller sediment spolas ut i värdefulla vattendrag och
sjöar. Med de väntade klimatförändringarna finns
risk att antalet häftiga regn ökar, speciellt under
vinterhalvåret.
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Luftrening, klimatutjämning och
luftomväxling

dels att restprodukterna komposteras inom eller i

Luftföroreningar är ett problem i många storstäder.

är tillräckligt stor för att kunna hantera mängden

Träd och buskar fungerar som luftrenare genom att

närsalter och näringsämnen som kommer från det

föroreningarna samlas på barr och blad för att sedan

komposterade restavfallet. Genom att grödor odlas

spolas bort med regnvattnet. Föroreningar tas

lokalt, med näring som kommer från staden, och

också upp och binds i blad. Uppskattningsvis kan

sedan även förbrukas lokalt, bildas ett kretslopp

ett blandlövskogsområde på ett hektar ta upp cirka

som minskar stadens belastning på miljön. I fall där

femton ton stoft varje år. Barrträdsområden har en

odlingen sker lokalt, men i energislukande växthus,

än viktigare funktion som luftrenare, eftersom bar-

kan dock längre transporter vara mer hållbara. Möj-

ren finns kvar året om. Samtidigt är många träds-

ligheterna till dessa lokala eller regionala kretslopp

orter, speciellt gran, känsliga för luftföroreningar.

medför att regionen blir mer robust inför framtida

Den skogklädda ytan får därför inte vara för liten i

förändringar.

närheten av staden, dels att arealen jordbruksmark

förhållande till föroreningarna.
Skogs- och parkområden har ytterligare en luftrenande funktion, eftersom temperaturskillnader

Näringar som jordbruk, skogsbruk
och fiske

mellan staden och naturen skapar en luftomväxling

De obebyggda områdena runt om och i staden

mellan de båda. Förorenad luft från staden ventileras bort genom denna ”stadsbris”. Effekterna
varierar med årstiden. För att ett naturområde ska
fungera som en effektiv luftomväxlare bör området
ha en radie på minst 250 meter. Detta är en av
anledningarna till att de gröna kilarna inte bör
understiga en bredd av 500 meter.
Naturen fungerar även som klimatutjämnare.
Sommartid bidrar den till att svalka städerna, vid
stormigt väder kan den fungera som ett filter som
dämpar vindstyrkorna och vid stora nederbördsmängder har den en buffrande förmåga som minskar
risken för översvämningar. Med väntade klimatförändringar, bedöms städernas grönska få en ökande
betydelse för stadens mikroklimat och livsmiljö.

erbjuder flera tjänster som kan knytas till de areella
näringarna. Förutom att de obebyggda områdena
tillhandahåller mark som behövs för jordbruk,
skogsbruk och fiske, är många av de växter, djur och
organismer som lever i naturen en förutsättning för
att de areella näringarna ska fortleva. Exempelvis är
träden beroende av att bakterier, svampar och andra
markorganismer utför vissa tjänster i jorden, för att
träden ska kunna växa. Många fåglar som livnär sig
på småkryp fungerar som skadedjursbekämpare
och många av våra grödor, både i jordbruket och i
trädgårdar, är beroende av insekter som pollinerar
växterna.
Systemet av växter, djur och organismer som
utför dessa nödvändiga ekosystemtjänster är komplext. Många arter har specifika krav och trivs bara i

Kretslopp av restprodukter och
närsalter

sitt begränsade ekosystem, och om detta ekosystem

De boende i en stad producerar stora mängder

mellan de areella näringarna och de arter som utför

restprodukter i form av hushållsavfall och avlopps-

nödvändiga tjänster är svårt att överblicka. I ett allt

vatten. Delar av dessa restprodukter kan komposte-

för ensidigt produktionslandskap med få ekosystem

ras och återföras till naturen, till exempel som göd-

finns risken att de areella näringarna går miste om

ning i jordbruket. Om denna process kan hanteras

dessa gratistjänster. Ett exempel är områden med

lokalt eller regionalt, kan miljövinster nås genom att

stora fruktodlingar, där bristen på pollinerande

transporterna minskar. En lokal hantering innebär

insekter har blivit så stor att man tvingats anställa

förändras riskerar arten att försvinna. Samspelet
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personal som utför pollineringen. För att undvika

också utgör en del av skälen för externa aktörer att

sådana följder är det viktigt att ett landskap är vari-

etablera sig i regionen.

erat och kan erbjuda en bred mångfald av organismer och livsmiljöer.
Med möjligheter till lokal produktion av livsför-

Karaktärsfulla och identitetsskapande element är
på många sätt svåra att handskas med i planeringen. Många natur- och kulturmiljövärden uppfattas

nödenheter som livsmedel, virke och energigrödor

av oss i regionen som vardagliga företeelser, till

minskar regionens behov av miljöbelastande trans-

exempel vidsträckta skogsområden eller Mälarens

porter. Dessa möjligheter bidrar också till en mer

fjärdar och öar, men kan för en utomstående te sig

robust region.

som något mycket exotiskt. Värdena förloras också
lätt genom fragmentering eller av att nya element

Rekreation

uppförs utan hänsyn till den värdefulla karaktären.

Under de senaste åren har skogs- och parkmarkens

Grönstrukturen med sina gröna kilar utgör i sig

möjligheter att öka människors välbefinnande upp-

en del av identiteten, men rymmer inom sig också

märksammats allt mer. Några av de tjänster naturen

många av de element som starkt präglar regionen.

ger är möjlighet till avkoppling, motion, spirituella
upplevelser, bullerdämpning och lindring av olika

Funktioner och värden

sjukdomstillstånd. I kapitlet ”Rekreation och folk-

En grön storstad

hälsa” står mer om detta.

I få storstäder finns en så god tillgång till grönområ-

Aktuella underlag
Inga underlag har använts för detta område.

den som i Stockholmsregionen. Det är också ovanligt att så stora delar av det omgivande landskapet
är tillgängligt för allmänheten. I Stockholm är det
möjligt att utan större barriärer vandra från stadens

Identitet och landskapskaraktärer

centrala delar ut till landsbygden och havet.

Ett av regionernas starkaste konkurrensmedel är

Stadens stora vatten- och grönområden, och till-

den identitet och särprägel den kan locka med.

gängligheten till dessa, utgör en viktig del av dess

Många av Europas regioner har sedan lång tid

identitet. Turister som besöker staden förknippar

arbetat med att klarlägga och kommunicera sin

den ofta med dessa två element. Många som bor i

särprägel och identitet för att stärka sitt varumärke.

Stockholm uppger också att en av de stora fördelar-

Stockholm har i detta sammanhang mycket goda

na med staden är dess kombination av storstadspuls

förutsättningar att beskriva en särpräglad och

och natur.

mycket attraktiv identitet. Den goda livsmiljön, där
grönstrukturen är en central del, är rimligen en av

En variation av karaktärer

de starkaste ingredienserna i regionens varumärke

Stockholmsregionen har också en stor variations-

och en viktig etableringsfaktor.

rikedom. Här finns Södertörns storskogar, Öster-

Identitet är också hembygdskänsla, något som

sjöns kustsamhällen, Mälarens herrgårdsmiljöer

skapar trygghet, samhörighet och stolthet. Denna

och Järvafältets kulturmarker. Variationen i land-

identitet har stor betydelse för den lokala initiativ-

skapskaraktärer gör det möjligt för många att känna

förmågan och kreativiteten och bidrar till det lokala

sig hemma i Stockholmsregionen. Dessa karaktärer

entreprenörskapet och engagemanget. Hembygds-

tenderar att suddas ut allteftersom staden växer.

känslan bidrar starkt till möjligheterna att bygga

Det är just inom de gröna kilarna många av de mest

och etablera nätverk, en social infrastruktur som

tydliga exemplen på landskapskaraktärer i Stockholmsregionen syns.
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Karaktärsfulla element i
naturlandskapet

Naturaktiviteter som specialitet

Vissa element och naturmiljöer är särskilt betydel-

tion av naturaktiviteter som Stockholmsregionen.

sefulla för regionens identitet. De många grusåsarna

Många andra storstadsregioner har stora från

som korsar landskapet är speciellt för ett fåtal regio-

varandra separerade naturområden där man kan

ner i världen. I Stockholm är de intimt förknippade

bedriva naturaktiviteter i begränsad skala. Stock-

med hela stadens utveckling och med avgörande

holmregionens gröna kilar, där naturområdena är

moment i stadens och rikets historia. De präglar

sammanlänkade, ger speciellt goda förutsättningar

också många bybildningar på landsbygden och

att utöva mer ytkrävande aktiviteter. Redan inne i

präglar städer som Uppsala och Södertälje.

de mest centrala delarna av Stockholms stad ger det

Sprickdalslandskapet med sina sprickdalar och

Få storstadsregioner kan erbjuda en så stor varia-

rena vattnet möjlighet till bland annat naturbad,

förkastningsbranter är tydliga karaktärer i land-

fiske, kajakpaddling, segling och långfärdsskrid-

skapet. De karga hällmarkstallskogarna, som ofta

skoåkning. De gröna kilarna erbjuder möjligheter

förekommer mellan sprickdalarna, är också en

till mountainbike intill staden, långa vandringar,

vegetationstyp som många av regionens invånare

cykelutflykter, löpning på ett stort antal elljusspår,

känner sig väl bekant med. Skärgårdens myllrande

skidåkning, svamp- och bärplockning med mera.

övärld är en sedan länge marknadsförd karaktär för

Storleken innebär också att det finns möjlighet att

regionen Även denna utgör en del av det särpräg-

välja mellan att utöva aktiviteterna i ett mer socialt

lade sprickdalslandskapet.

sammanhang i ett område som är välbesökt, eller

Herrgårdslandskapets parker och ekhagar har
en egen prägel i regionen och knyter an till bland

i ett mer avskilt sammanhang i ett område som är
mindre välbesökt.

annat stormaktstidens historia. Andra delar av
kulturlandskapet är mer förknippade med den för

Aktuella underlag

regionen särskilt viktiga järnåldern. Regionens

Inga underlag finns inom detta område.

kulturlandskap bär ännu stark prägel av järnålderslandskapets strukturer, namn och fornminnen.
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Samrådsförslag RUFS 2010

Detta kapitel syftar till att klargöra innehållet i
samrådsversionen för RUFS 2010. Texten beskriver
var i samrådsrapporten grönstruktur och landskap
behandlas samt utvecklar innehållet bakom åtagandena och kartillustrationerna.
Förslag till inriktning för grönstruktur och landskapsfrågor i samrådsförslaget för RUFS 2010 tar

Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet – Ta ett helhetsgrepp på landsbygdens utveckling; utveckla områden med
rekreation, kultur och natur och gör dem tillgängliga; säkra och utveckla biologisk mångfald
och geologi med ett helhetsperspektiv; värna
tystnaden nära storstaden; tillvarata regionens
viktigaste vattenvärden.

utgångspunkt i RUFS 2001 med fokus på helheten,
samband och funktioner i en regional grönstruktur.
De största förändringarna jämfört med RUFS 2010
är;

Säkra och utveckla skärgårdens natur-, kultur
och rekreationsvärden – Identiﬁera insatser för
att säkra skärgårdens kultur- och rekreationsvärden; förbättra skyddet för den marina miljön.

– olika geografiska perspektiv
– uppdatering av områdesgränser
– precisering av värden och funktioner med god
transparens
– sektorövergripande inriktning
– tyngdpunkt på attraktivitet, tillgänglighet och
samband
– längre tidsperspektiv.

Samråd RUFS 2010 – grönstruktur
och landskap

Skydda Östersjön – Stöd samarbete för god
ekologisk status.
Bevara och utveckla de gröna kilarna – Öka
tillgängligheten och kvaliteten i gröna stråk och
aktivitetspunkter; utveckla samverkan mellan
kommuner och andra aktörer.
Utveckla tillgängligheten till stränder – utveckla regionala strandstråk.
Gör bebyggelsestrukturen tätare och variationsrik – Motverka spridd bebyggelse.

I samrådsförslaget för RUFS 2010 behandlas grönstruktur och landskap främst i avsnitten ”Säkra
värden för framtida behov” (3:3) respektive ” Vidare-

Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg,
parker och grönområden – Gör stadskärnorna
attraktiva.

utveckla en flerkärnig och tät region” (3:4).
I dessa avsnitt presenteras förslag till åtaganden

Utöver dessa åtaganden finns andra med indirekt

med beskrivningar av förutsättningar, nuläge och

koppling till natur- och landskapsvärden, som

motiv. Grönstrukturen utgör en del av två alternati-

lokalisering av anläggningar, trafik- och bebyggelse-

va planbilder för Stockholmsregionen 2030 (avsnitt

frågor, energi, sociala frågor m.fl.

4). I samma avsnitt belyses kortfattat konsekvenserna för Stockholmsregionens grönstruktur 2030

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas bl.a.
planens påverkan på grönstrukturen.

enligt de två alternativen, liksom förhållningssätt till
gröna kilar och gröna värdekärnor vid markanvändning och lokalisering.
Följande åtaganden i samrådsförslaget RUFS
2010 har en direkt koppling till grönstruktur och
landskap. Åtagandena är markerade med fetstil och
undertexten anger innehållet i åtagandet.

Nya kartbilder – olika perspektiv
Grönstruktur och landskap visas på följande kartor i
samrådsdokumentet;
− ”Områden av riksintresse och regional grönstruktur” (avsnitt 3:3).
− ”Naturreservat, befintliga och föreslagna enligt
program Aldrig långt till naturen 2003” (avsnitt
3:4).
− ”Gröna kilar och deras funktioner” (avsnitt 3:4).
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− Principbild över Gröna kilar med deras namn
(avsnitt 4).
− Landskapskaraktärerna i östra Mellansverige
(avsnitt 3:3).
– Planbilder alternativ Fördelad och alternativ Tät
(avsnitt 4, sid 176 och 177).

till bebyggelsen har renodlats, vilket innebär att
vissa delar utgått, medan andra tillkommit. Några
värdekärnor har tillkommit och andra har förminskats sedan RUFS 2001.
Avgränsningen av gröna kilar är ett dynamiskt
arbete som bör göras i nära samarbete med länets
kommuner. Kilarna måste följa den urbana struktu-

På kartorna visas gränser, läge, utbredning och

rens utveckling för att kunna erbjuda sina funktio-

liknande som är komplicerat att beskriva i text. Det

ner till nya framväxande stadsdelar. Avgränsningen

handlar inte bara om utbredning och gränser för

av kilarna följer några övergripande principer.

olika enskilda värden eller verksamheter utan om
med mera. Kartorna och text kompletterar varan-

Principer för avgränsning och
förändringar mot RUFS 2001

dra och beskriver förhållningssätt i den regionala

Naturliga rörelsestråk

utvecklingsplaneringen.

Kilen följer attraktiva och naturliga rörelsestråk,

hur de förhåller sig till varandra, läget i regionen

Kartbilderna har något olika tidsperspektiv. De
gröna kilarna med kilområden och värdekärnor

där så är möjligt och omfattar stränder och andra
områden med höga upplevelsevärden.

speglar främst ett förhållningssätt för de närmaste
10–20 åren, fram till år 2020 eller 2030. Kartorna

Värdefulla naturområden och landskap

för länet och östra Mälardalens landskap har ett

Kilen omfattar värdefulla naturområden, med rik

längre tidsperspektiv.

biologisk mångfald, värdefulla geologiska formationer, höga kulturmiljövärden och värdefulla rekrea-

De gröna kilarna

tionsområden. Där så är möjligt ingår också större

I samrådsförslaget har kilarna avgränsats för att

strukturer i landskapet, till exempel värdefulla

forma en sammanhållen grönstruktur tätt inpå be-

kulturlandskap.

byggelsestrukturen. De förbinder Stockholms innersta delar med landsbygden i regionens yttre delar.

Följer bebyggelsen

Den grönstruktur som i RUFS 2001 benämndes som

Kilen följer bebyggelsen så nära som möjligt. Nära

”kilområde” och ”grön länk” har nu slagits ihop till

bostäderna kan kilarna erbjuda god tillgänglighet

”grön kil”. Inom varje kil finns en eller flera ”gröna

till närnatur och naturupplevelser med hög kvali-

värdekärnor”. De gröna värdekärnorna är de mest

tet. Nära bebyggelsen finns det största behovet av

värdefulla delarna i kilarna. De gröna kilarna visas

ekosystemtjänster som dagvattenhantering och

på en separat karta längst bak i rapporten.

luftrening. Kilarna har i viss mån anpassats för att

De gröna kilarnas geografiska avgränsning är

möta viktiga delar av den kommunala grönstruktu-

uppdaterad från RUFS 2001 mot bakgrund av

ren, regionala stråk och entréer. I de yttre delarna

ny kunskap, nya värderingar som uttalats i pro-

följer gränsen värdefulla områden, övergripande

gram, reservatsbildning, intentioner i kommunala

landskapsstrukturer eller planerad bebyggelse.

översiktsplaner samt faktisk utbyggnad av bebyg-

Kilens gränser har vägs av mot kommunernas

gelse och anläggningar. Kilarna följer bebyggelsen

översiktsplaner och har uppdaterats utifrån nya

i stadsstrukturens täta delar och har förlängts i an-

utbyggnadsområden och verksamheter. Gränserna

slutning till de växande bebyggelsestråken och längs

behöver studeras mer i detalj under samrådet och i

stränderna. De gröna kilarnas geografiska koppling

dialog med länets kommuner.
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Tillgänglighet
Från spridnings- och tillgänglighetssynpunkt är det

− Områden med skydd enligt EG:s habitatdirektiv,
s.k. Natura 2000 områden.

ett krav att kilarna ska ha land- eller broförbindelse.

− Kartläggning av nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen).

Vattenområden och stränder ingår, medan öar som

− Inventering av värdefulla ängs- och betesmarker

endast går att nå med båt i allmänhet inte är med i
kilarna. Marken ska också i praktiken vara alle-

(Länsstyrelsen i Stockholms län).
− Regionalt program för att skydda tätortsnära

mansrättsligt tillgänglig, med följande undantag: I

natur med naturreservat; ”Aldrig Långt till

kartbilden från år 1996 var golfbanor och åkermark

Naturen”( Länsstyrelsen i Stockholms län och

undantagna från kilarna, då allemansrätten inte

Regionplane- och trafikkontoret)

gäller för dem fullt ut året om. I samrådsförslaget
RUFS 2010 räknas golfbanorna som en del av grönstrukturen, liksom även åkermarken.

Avgränsningarna på kartan bygger i övrigt på det
kunskapsunderlag som finns presenterat på temakarta 12, 16 och 18.

Minimibredd och förstärkningsbehov
Ambitionen vid avgränsningen har varit att kilen

De gröna kilarnas olika delar

bör ha en minimibredd av 500 meter. Denna bredd

Grön kil

på ett område ger förutsättning för att rymma flera

Tätortsnära regional grönstruktur som är nära

olika naturtyper som kan fungera som spridnings-

integrerad med bebyggelse- och infrastrukturen

vägar för flora och fauna. Bredden på 500 meter

kallas Gröna kilar. De löper som sammanhäng-

möjliggör även en variation av upplevelsevärden för

ande områden från regionens centrala delar ut mot

människor, inklusive sådana som kräver mer ostörd

landsbygden. Avgränsningen av gröna värdekärnor,

miljö. En bredd om 500 meter anses också nödvän-

de mest värdefulla delarna av en grön kil, behandlas

dig för att ge upphov till den ”stadsbris” som skapar

i ett separat avsnitt nedan

luftomväxling mellan stadens hårdgjorda ytor
och den svalare naturmarken. I de inre delarna av

Svaga avsnitt

kilarna finns partier där det är svårt att åstadkomma

Partier som underskrider 500 meters bredd klassifi-

denna bredd. De har då markerats som ”svagt av-

ceras som svaga avsnitt. Svaga avsnitt innebära att

snitt”. Där det finns särskilt starka regionala behov

områdena är små, störda av buller eller anläggning-

av rekreationsstråk eller spridningssamband genom

ar, att naturmiljön är så fragmenterad att den biolo-

bebyggelsen, har kilarna markerats genom en

giska funktionen försvunnit eller upplevelsevärdena

stadsdel eller planerad stadskärna. Passagen anges

minskat. De svaga partierna är särskilt känsliga för

på kartan som ”svagt avsnitt” eller ”grönt samband

exploatering. Samtidigt har dessa områden ofta en

genom regional stadskärna”. Svaga avsnitt kallades

stor betydelse för tillgängligheten till närnaturen

i RUFS 2001 svaga zoner och avbruten kil.

eller för ett specifikt spridningssamband. På vissa
platser är kilen helt eller delvis avbruten.

Kunskapsunderlag

För att förbättra värden och funktion i dessa

Nya kunskapsunderlag som framkommit under de

svaga avsnitt, kan olika åtgärder vidtas. Att över-

senaste tio åren och som haft störst betydelse för

brygga barriärer som stora vägar och anläggningar,

kilarnas och värdekärnornas avgränsning är:

nyplanering och ändrad skötsel, utformning av

− Kartläggning av upplevelsevärden inom de gröna

gång- och cykelvägar, skyltning med mera är exem-

kilarna (Regionplane- och trafikkontoret).
− Revidering av riksintressen i Stockholms län
(Länsstyrelsen i Stockholms län).

pel på sådant som kan bidra till att upprätthålla och
utveckla kilens värden och funktioner som sammanhängande område.

54 Grönstruktur och landskap i regional utvecklingsplanering

Viktigt grönt samband i stadskärna

upprätthålla ekologiska spridningssamband till att

Den svagaste delen av kilstrukturen är de passager

utveckla en attraktiv stadskärna. Nedan illustreras

där kilarna passerar genom en stadsdel eller genom

principer för hur sådana samband kan utvecklas i en

en utpekad regional stadskärna. Motivet till att

växande stadskärna. Inne i bebyggelsen kan kilen

framhäva ett regionalt samband för grönstrukturen

bestå av olika gröna element, från urbana parker

bygger på just värdet att behålla de större, sam-

till småhusträdgårdar eller gång- och cykelstråk

manhängande områden som kilarna utgör. Om

längs trädplanteringar. På sikt kan man förstärka

sambanden i kilen blir tillräckligt funktionella, kan

dessa stråk på olika sätt. Det kan vara att anlägga

kilens värde upprätthållas eller kanske till och med

gång- och cykelbanor eller att skylta upp sträckan

stärkas i vissa avseenden, till exempel med ökad

mellan kilarna. Det kan också innebära att plantera

tillgänglighet. Bra samband har betydelse ur olika

grönska, anlägga dammar, alléer, parker m.m.

aspekter, från att förbinda rekreationsstråk och

Bild 20. Skisserna illustrerar principer för hur ett grönt samband kan utvecklas i en stadskärna.
Källa: Ekologigrippen AB Landskap
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Grön station

kil, områden som överförts till kategorin ”Största

Så kallade Gröna stationer är stationer för kollektiv-

samlade natur-, kultur- och rekreationsvärden på

trafik som ligger på ca 300–500 meter från en grön

landsbygden (tidigare kallade utflyktsområden) eller

kil. 300 meter är ett enkelt promenadavstånd, men

områden som inte längre ingår i den regionala grön-

ett längre avstånd kan accepteras om det går att nå

strukturen på grund av ny kunskap och ny värdering.

kilen via ett tydligt samband i den lokala grönstruk-

Där en omfattande bebyggelseutveckling för-

turen, till exempel parker, stråk och mindre natur-

väntas i ett 2030-perspektiv, har de gröna kilarna

områden. Totalt markeras 43 gröna stationer på

förlängts. Större förändringar gäller till exempel

kartan. Exempel på gröna stationer är Björkhagen,

Bornsjökilen väster om Södertälje och sydväst om

Gärdet och Haninge centrum. Önskvärt är att de

Södertälje mot Järna och Gnesta. Järvakilen har

gröna stationerna förses med information om mål,

förlängt norr om Märsta mot Uppsala län. Angarn-

promenadvägar och spår. Interaktiva och sökbara

skilen har förlängts mot Norrtälje och Åkersberga.

informationssystem skulle kunna installeras på de

Tyrestakilen länkas mot Hanvedenkilen söder om

största stationerna.

Västerhaninge. Lidingö ingår i Järvakilen, med
gångförbindelse över Lidingöbron.

Bryggor med kollektivtrafik
Bryggor med kollektivtrafik är bryggor där man

Utveckling av grönstrukturen

i dag kan komma ut till kust och skärgård med

De breda pilarna på kartan visar områden där de

kollektivtrafik på land eller vatten. Bryggorna ligger

gröna kilarna bör utvecklas och preciseras som en

främst på fastlandet.

del av regionens expansion. Utvecklingen bör ske
såväl inom en kommun som mellan kommuner

Regionalt strandstråk

och över länsgränser. Pilarna visar bland annat

Regionala strandstråk är strandpromenader eller

utvecklingsbehov mot Nynäshamn, där utbyggnad

promenadvägar med strandkontakt, som är lätt-

av väg 73, upprustning av spår, förslag till ny hamn

tillgängliga, väletablerade och underhållna. Ett re-

med mera medför en förväntad tillväxt som även

gionalt strandstråk bör ha en längd på minst 3 000

motiverar en långsiktig strategi för gröna och blå

meter eller längre.

värden. ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm
är ett av landets mest expansiva stråk, med Mäla-

Regional vandringsled

rens vattenstråk som ”närnatur”. Även ABD-stråket

Regionala vandringsleder är markerade leder som

mellan Stockholm och Sörmland kräver framför-

löper över flera kommungränser. På kartan visas

hållning för gröna och blå värden liksom i ABCD-

Sörmlandsleden, Upplandsleden och Roslagsleden.

stråket längs E18.

Tysta områden

norrut mot Norrtälje och Rimbo och västerut mot

Utpekade Tysta områden har en ljudnivå under 45

Ekerö.

En utveckling och precisering bör även göras

dB(A) ekvivalent nivå.

Avgränsning av gröna värdekärnor
Nya och större förändrade områden
jämfört med RUFS 2001

Gröna värdekärnor är stora, sammanhängande om-

Större områden på kartan som har ändrats jämförts

kategorierna sociala värden, naturvetenskapliga

med RUFS 2001 visas i samrådsförslaget för RUFS

värden eller kulturmiljövärden. Värdekärnorna kan

2010. Det kan vara nya områden som ingår i en grön

betraktas som de mest värdefulla delarna av en kil.

råden med fler sammanfallande naturvärden inom
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Stora områden

lagskartorna som beskrivits i kapitel Funktioner och

Värdekärnorna omfattar i allmänhet hela landskap

värden. Förekomsten av de allra högsta värdena,

med skogar, kulturmarker och sjöar. Målet är att de

främst riksintressen, har styrt urvalet. Som regel

ska vara minst tre kvadratkilometer stora. Storleken

har endast större områden på minst tre kvadratkilo-

motiveras av att området ska vara tillräckligt stort

meter, kommit i fråga. I de inre delarna av kilarna

för att kunna bevara stora regionala värden, även

finns ett fåtal mindre områden som trots att de

värden som är känsliga för störningar och kant-

understiger tre kvadratkilometer, uppfyller kravet

effekter. Områdena ska också vara så stora så att

på värdekärna på grund av sina för regionen särskilt

de på sikt kan bibehålla sin artrikedom. Som regel

höga värden.

utgörs värdekärnorna av länets högsta naturvärden,

I det nya underlaget har kulturmiljövärdena fått

där flera olika typer av naturvärden sammanfaller

en något tyngre roll än i RUFS 2001, vilket gäller

och samverkar (till exempel värden för friluftslivet,

både riksintressen och regionala intressen. Upp-

värden för biologisk mångfald och geologi samt

levelsevärden enligt Regionplane- och trafikkonto-

kulturmiljövärden). Ett eller flera av dessa är som

rets kartläggning har också påverkat avgränsning-

regel ett riksintresse för naturvård eller kulturmiljö-

en. Det faktiska nyttjandet har styrt urvalet denna

vård. I de yttre delarna av kilarna ställs särskilt höga

gång, så att rekreationsområden med hög nyttjande-

krav på värdekärnornas kvalitet. Områdena ska vara

grad har vägts in i avgränsningen. Dessa områden

lättillgängliga och kunna fungera som utflyktsmål,

är ofta samma områden som kommunerna lyft

med tilltalande och attraktiv natur i kombination

fram i programmet ”Aldrig långt till naturen”, som

med mycket höga natur- och/eller kulturvärden.

särskilt viktiga att skyddas. De innersta delarna av
kilarna hör till de mest nyttjade och mest betydelse-

Höga värden
I värdekärnorna ryms en mångfald av olika naturmiljöer och för länet ovanliga naturtyper, vilket
borgar för en stor biologisk mångfald. Värdekärnorna är därigenom viktiga som källområden för
många djurarter. Här finns goda förutsättningar
för lyckad fortplantning, vilket är en förutsättning
för kolonisering och bibehållande av den biologiska
mångfalden i intilliggande områden.
Värdekärnorna har ofta en storlek som gör det
möjligt att erbjuda upplevelsevärden som kräver
ostördhet. Två av dem – Tyresta och Tärnan – har
stora orörda områden och är några av de få områden stockholmarna kan söka tystnad i.
Flera värdekärnor rymmer kulturhistoriskt
värdefulla kulturlandskap. Järvafältet och Markim–
Orkesta är exempel på sådana värdekärnor.

fulla, vilket motiverat dessa värdekärnor.
Värdekärnorna är särskilt känsliga för ingrepp,
och exploatering av dem bör definitivt undvikas.
När deras storlek ska beräknas bör man i likhet
med ”En skogsbacke i handen” och flera andra
utredningar räkna bort en störzon från bebyggelse
på cirka 500 meters bredd. Framförallt från större
vägar är bullermattan bred och påverkar både friluftsliv och djurliv.

Arbetsprocessen bakom
avgränsningarna
Arbetet med avgränsning av kilar och värdekärnor
har skett i olika steg. Befintliga värden och befintlig
kunskap har först sammanställts på tre olika tematiska kartor: friluftslivsvärden, naturvetenskapliga
värden och kulturmiljövärden. De tematiska kartorna har inte använts för en direkt geografisk analys
utan som underlag för värderingar och bedömning-

Avgränsningen av värdekärnorna

ar. Det innebär att deras innehåll har granskats och

Avgränsningen av värdekärnorna har utgått från de

värderats och därefter kompletterats med kunskap

värden som redovisas på de tre tematiska under-

om länets kvaliteter och funktioner. Resultatet har
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granskats i samråd med expertis inom de kommu-

För att ge ett underlag för den regionala planeringen

ner som haft möjlighet att delta i arbetet. Kom-

utanför de gröna kilarna, har områden med länets

munrepresentanterna har deltagit med detaljerad

största samlade natur-, kulturmiljö- och rekrea-

kunskap om värden, förändringar eller kommunala

tionsvärden avgränsats. De är landskapsavsnitt där

insatser. I några kommuner har en mer detaljerad

de högsta värdena av olika karaktärer sammanfal-

avstämning mot aktuella översiktsplaner varit möj-

ler. Dessa områden är naturligtvis intressanta plat-

lig. Under samrådet behövs ytterligare dialog kring

ser, som påtagligt bidrar till regionens attraktivitet,

avgränsning och innehåll i den regionala grönstruk-

fungerar som utflyktsområden, beskriver historiska

turen samt dess koppling till lokal grönstruktur och

skeenden, rymmer kärnområden för biologisk

till bebyggelseutvecklingen.

mångfald, et cetera. De är som regel känsliga för
fragmentering, i övrigt kan deras känslighet bero av

De största samlade natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärdena på
landsbygden

värdenas karaktär.

Utanför de gröna kilarna finns en stor mängd natur-,

RUFS 2001 utpekade utflyktsområdena. Dessutom

rekreations- och kulturmiljövärden av regional

ingår de delar av de gröna kilarna i RUFS 2001 som

betydelse. Dessa finns kartlagda i ett antal tematiska

ligger så pass långt från bebyggelsen att de inte

underlag av varierande omfattning och kvalitet.

ingår i dagens avgränsning av gröna kilar. Omfatt-

Underlagen har även beskrivits i kapitlet Funktioner

ningen och avstånden till bebyggelsen gjorde att de

och värden.

blev svåra att beskriva och prioritera i planerings-

De värden som tillmätts allra störst betydelse i
ett nationellt perspektiv finns angivna som riksin-

De största samlade natur-, kulturmiljö- och
rekreationsvärdena på landsbygden bygger på de i

sammanhang.
De största samlade natur-, kulturmiljö- och re-

tressen enligt miljöbalkens 3:e kapitel och omfattar

kreationsvärdena på landsbygden innehåller även

såväl naturvård och kulturmiljövård som friluftsliv.

viktiga samband och strukturer som finns spridda

I miljöbalkens 4:e kapitel finns utpekat ett antal

över hela regionen. Det kan vara rekreationsstråk,

riksintresseområden där de samlade natur-, kultur-

tysta områden, kärnområden för biologisk mång-

miljö- och rekreationsvärdena lyfts fram. Mälaren

fald, stora, orörda områden, ekologiska spridnings-

med öar och strandområden, ostkusten med sina

samband, kulturlandskap med lämningar från järn-

skärgårdar liksom Nationalstadsparken, är exempel

åldern, spår av medeltida byar och mycket annat.

på sådana områden.

Trots att de gröna sambanden i många avseenden är

Det finns inget aktuellt material som pekar ut

lika viktiga på landsbygden som intill staden, är de

områden med samlade värden av regional betydel-

ofta vidträckta och svåra att avgränsa. Hur värde-

se. Utflyktsområden i RUFS 2001 var en ambition i

fulla landskapskaraktärer och resurser ska behand-

den riktningen. Länsstyrelsens naturkatalog (1996)

las på den storstadsnära landsbygden bör utvecklas

innehåller områden med samlade värden, och där

i fortsatt regional samverkan. Mot bakgrund av det

har en digitaliserad version av en remissutgåva från

förändringstryck som finns på landsbygden, finns

1996 använts. Det finns således i dag inget aktuellt

ett behov att precisera värden och funktioner i dessa

material som beskriver ”värdekärnor” utanför de

områden.

gröna kilarna.
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Bild 21. Områden av riksintresse och regional grönstruktur (samrådsförslag RUFS 2010).
Kartan visar länets största samlade natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden. Inom de
markerade områdena ﬁnns en särskilt stor koncentration av höga natur- och kulturvärden
såsom riksintressen för friluftsliv- , naturvård- och kulturmiljövård. De ﬂesta av områdena
redovisades som utﬂyktsområden i RUFS 2001. Områden som tillkommit respektive tagits bort,
redovisas som Förändrade områden jämfört med RUFS 2001. Andra mindre områden med höga
värden redovisas i länsövergripande underlag som t.ex. länets kulturmiljöprogram, natura
2000, nyckelbiotoper m.m. Kusten och skärgården samt Mälaren med öar och strandområden
samt nationalstadsparken är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som ﬁnns i områdena,
i sin helhet av riksintresse.

Källa: RTK
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Avgränsning av de största samlade
värdena

starka karaktärer bleknar genom fragmentering i

Avgränsningen av de största samlade natur-, kultur-

Det är därför viktigt att värdena identifieras och att

miljö- och rekreationsvärdena har huvudsakligen
grundats på utbredningen av olika riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård och rekreation. Om alla
olika riksintressen sammanfaller inom ett landskapsavsnitt, har området ingått i klassen. Om två
eller flera riksintressen har sammanfallit, har detta
blivit kärnan i avgränsningen. Den slutgiltiga gränsdragningen för området har avgjorts med hänsyn till
regionala värden, till exempel länsstyrelsens naturkatalog, nyckelbiotoper, sammanfallande upplevel-

småbitar eller genom att viktiga element försvinner.
strategier tas fram för hur man kan förhålla sig till
regionens identitetsskapande karaktärer vid planeringen av dess utveckling. Här tas ett första steg för
att lyfta fram östra Mellansveriges olika karaktärer
som en viktig faktor i den regionala planeringen.
Den ger en översiktlig bild av de kulturlandskapsregioner som finns i östra Mellansverige samt av
speciellt karaktärsfulla landskap i regionen.
Med denna översikt som grund finns sedan
möjligheter att mer ingående beskriva karaktärer-

sevärden eller regionalt värdefulla kulturmiljöer.

nas olika element. På så sätt erhålls de verktyg som

Landskap i östra Mellansverige

pletterande bebyggelse. Denna översikt kan också

Östra Mellansverige rymmer en rikedom av olika
bebyggelse- och landskapskaraktärer. Mälarsträndernas lummiga ädellövskogar med slott och
herrgårdar, Nordupplands vallonbruk inbäddade
i skogsmark, vidsträckta jordbruksmarker och de
karga skären i ytterskärgård är alla värdefulla karaktärer. Dessa är specifika för vår region och väcker
inte sällan internationellt intresse. Karaktärerna är
av fundamental betydelse för möjligheterna att utveckla regionens attraktivitet, då de utgör grunden
till den identitet som kan särskilja just vår region
från liknande regioner i Europa. Identiteten föder
också trygghet i hembygden, såväl som den stolthet
som kan utgöra näring för det lokala entreprenörskapet.
Landskapets karaktärer beror på rent fysiska
företeelser, som naturlandskapets landformer och
natur, på kulturlandskapets brukade marker och
på bebyggelsens arkitektur och struktur. I platsens
identitet ingår också den lokala kulturtraditionen,
där musik, konst och litteratur är viktiga inslag,
liksom människors sätt att leva och umgås.
Värdena är stora, men samtidigt lätta att tappa.
Det är lätt att bli hemmablind för kvaliteterna.
Många små förändringar kan lätt orsaka att färg-

behövs för att hantera värdena vid till exempel komligga till grund för en vidare GIS-baserad sökning
av ytterligare karaktärsfulla landskap i regionen,
områden som inte är välkända på samma sätt som
de som beskrivs här. De beskrivna områdena utgör
då referenser som kan bidra till att kalibrera metodiken.

Kulturlandskapsregioner
Sverige är indelat i 49 kulturlandskapsregioner. I
östra Mellansverige finns tolv av dem. Regionindelningen har tagits fram av Riksantikvarieämbetet
inom projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige”
för att tydliggöra landets särdrag och för att bilda
underlag för arbetet med att bevara dessa.
Regionerna utgår från landskapsbilden och
markanvändningen. Indelningen är en generalisering över områden som domineras av vissa tydliga
karaktärsdrag för till exempel bebyggelsestruktur,
geologi, natur, historisk och nutida markanvändning samt infrastruktur. Gränserna är dock inte så
exakta som kartbilden anger.
Här presenteras kulturlandskapsregionerna
kortfattat för att ge en inramning till de karaktärsområden som urskilts på regional nivå, se bilaga 1.
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Bild 22. Karaktärsområden i östra Mellansverige Karaktärsområden i Östra Mellansverige: Kartan visar områden inom regionen som har en särskild identitet och vars
landskap, natur, bebyggelsestruktur eller kulturhistoria har fått en särskild plats i människors medvetande. Det är främst de redan välkända områdena av regional betydelse
som har identiﬁerats. Regionens städer och orter bidrar också starkt till upplevelsen av
regionen. Siffrorna i lilla kartan hänvisar till Bilaga 1, sidan 67.

Källa RTK
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Beskrivning av karaktärsfulla
landskap
Karaktärsområden definieras i denna text som om-

medvetande. Områdena har identifierats genom

råden som har en särskild identitet, landskap som

litteraturstudier och telefonintervjuer med perso-

genom sin speciella natur, bebyggelsestruktur eller

ner med särskild kunskap om de olika landskapen i

kulturhistoria har fått en särskild plats i människors

regionen.

Bild 23. Vallonbruken. Norra Upplands kulturmiljö präglas starkt av de många vallonbruken
från 1600- och 1700-talen (Forsmarks bruk i Östhammars kommun. Foto: Ekologigruppen.

Nedan anges således främst de redan välkända och

Vissa områden är väldefinierade och har tydliga

lättdefinierade områdena av regional betydelse som

gränser i landskapet medan andra områden snarare

har identifieras. Det innebär att det finns många

är ett begrepp utan en specifik avgränsning. Några

karaktärsområden som inte beskrivs här eftersom

områden kan vara tydligt avgränsade åt vissa

de bedömts ha varit av mer lokal betydelse eller

väderstreck medan gränsen är mer diffus åt andra.

eftersom de inte varit möjliga att identifiera inom

Områdena överlappar ofta varandra. Gränserna är

denna studies ramar. Områdesbeskrivningen finns

därför sällan så exakta som kartbilden anger.

i bilaga 1.
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Källhänvisningar

Litteratur
Uppföljningen av RUFS 2001 har visat att kunskaperna om de tätortsnära naturvärdena har ökat och
att attityderna snabbt förändrats. Det finns i dag ett
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Bilaga 1

Kulturlandskapsregioner
Bergslagen (1)
Bergslagen är ett kuperat landskap som domineras
av stora skogsområden. Endast ett fåtal dalgångar är
uppodlade. Området präglas av bygdens tradition av
bergshantering med industriorter, bruksmiljöer och
bergsmansbyar. I vissa områden finns stora bruk
med tillhörande bruksherrgårdar.

Norra Uppland (2)
Norra Uppland ligger i Svealand men präglas av sin
närhet till Norrland. Området karaktäriseras av ett
flackt landskap med små höjdskillnader. Skogsområden breder ut sig mellan jordbruksområden med
ett norrländskt ladugårdslandskap. Jordarterna
är mycket kalkrika och härstammar från en kalkberggrund i Gävlebukten. Detta präglar naturen,
som har en rik flora. Åsarna som löper i nord-sydlig riktning skapar viktiga landskapselement där
trafikleder och bebyggelse ofta finns lokaliserade.
Det går en ”klimatgräns” längs den södra delen av
området, och snön ligger kvar betydligt längre där
än i slättlandskapets södra delar.

märks främst genom de många vägar och järnvägar
som löper genom landskapet. Kring dessa har industriområden, handelsplatser och bostadsbebyggelse
växt fram.

Storstockholm (5)
Huvudstaden är tätbebyggd och ligger på ett flertal
öar i mötet mellan Mälaren och Östersjön. Staden är
känd för sina stora öppna vattenspeglar mitt inne i
city. Bebyggelsen sprider sig från en kärna ut till en
mängd förorter i norr, söder, öster och väster. Mellan de bebyggda områdena finns natur- och landskapsområden som löper hela vägen in till centrum.

Sörmländska sjöplatån (6)
Detta omväxlande landskap består av åkrar, mindre
sjöar, åsar och mindre skogar. I området finns en
ovanligt hög andel av större gods som med sina omgivande herrgårdsmiljöer präglar landskapsbilden.
Här finns också många små pittoreska bondgårdar.

Lekebergslagen och Östergötlands
bergslag (7)
Lekebergslagen och Östergötlands bergslag är ett

Mälardalen (3)
Mälardalen är hela det relativt tättbefolkade området runtomkring sjöarna Mälaren och Hjälmaren.
Området är till största del kulturpräglat. Många
av Sveriges ståtligaste slott och herrgårdar finns
här, ofta i anslutning till sjöarna och omgivna av
parkliknande lövskogar. Genom området, som är ett
typiskt sprickdalslandskap, passerar många tydliga
rullstensåsar i syd- nordlig riktning. I dalarna finns

sjörikt och relativt glesbefolkat skogsområde som
avskiljer Mälardalen från Östgötaslätten. I söder
avslutas området av en tydlig förkastningsbrant mot
Östergötlands slättlandskap. Gruvbrytning har varit
ett viktigt inslag i området och i området finns ett
antal äldre bruksorter. I övrigt utgörs bebyggelsen
främst av ensamgårdar.

Östergötland–Västanstång (8)

stora lerslätter, som ofta bildar sammanhängande

Landskapet i Östergötland-Västanstång består

jordbrukslandskap.

i norr av stora uppodlade områden. Storskaliga
jordbruksanläggningar med silor och magasin är

Semiurbana Stockholm och Uppsalaområdet (4)
Området är till stor del präglat av storskaliga
jordbruk som ligger i de leriga sprickdalarna mellan
berg- och moränkullar. Närheten till stora städer

ett tydligt inslag i landskapet. Längre söder ut tar
lövskogsområden med inslag av äldre ängs- och
hagmarker vid. På slätten finns mindre samhällen
med medeltida anor, medan yngre industristäder
kantar åarna som omger slätten.
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Östergötland-Östanstång (9)

i tre områden med en ytterskärgård med små kala

Landskapet i Östergötland-Östanstång består i

skär, en mellanskärgård som domineras av barr-

norr av odlingsområden som bryts av enbevuxna

skogar och en innerskärgård med ett omväxlande

torrmarksområden, skogklädda moränbackar och

odlingslandskap. På många öar finns fortfarande en

större skogsområden. Längre söder ut blir inslaget

äldre trähusbebyggelse bestående av små röda hus

av skogsområden allt mer dominerande. Östergöt-

som uppförts av fiskarbönder. Så gott som samt-

lands centralorter, Linköping och Norrköping, finns

liga öar har under någon period brukats i denna

i området och ger det en urban prägel tillsammans

del av bygden, något som starkt präglat områdets

med ett flertal trafikleder som går genom land-

ekosystem. I dag finns en mindre mängd bofasta

skapet.

kvar, och visst jordbruk, främst vallodling och
boskapsskötsel, förekommer, liksom ett småskaligt

Södra Östergötlands skogsbygd (10)
Södra Östergötlands skogsbygd karaktäriseras av
sprickdalar med skilda riktningar. På höjderna finns
stora granskogar och enstaka tallhedar, medan små
och stora sjöar och öppna lövskogsrika åker- och
hagmarkslandskap dominerar i dalgångarna. Ett

skärgårdsfiske. I stället har turismen, med en stor
mängd fritidsboende och båtägare, blivit ett allt mer
dominerande inslag i norra Götalands kustbygd.

Beskrivning av karaktärsfulla
landskap

liknande odlingslandskap finns även i en gränszon

Nedre Dalälven

mellan skogsbygden och slättlandskapet i norr, den

Nedre Dalälven utgör en del av Bergslagen. Det är

så kallade mellanbygden. I dessa områden finns

en levande glesbygd som består av byar och små

flera stora gods med herrgårdsbyggnader och par-

samhällen med som mest cirka 2 000 invånare. Här

ker. I skogsbygden finns ett fåtal små tätorter.

finns också ett antal välbevarade bruksmiljöer.
Älven breder här ut sig i en serie stora, grunda

Svealands och Gästriklands
skärgårdar (11)

sjöar åtskilda av korta, ofta flergreniga forssträckor.

Området är Sveriges största skärgård och en av de

vilket medför att älvens periodiska översvämningar

största i Östersjön. Två typiska topografiska delar

ofta breder ut sig över stora ytor. Färnebofjärden

Det kringliggande landskapet är mycket flackt,

av skärgården förekommer: en från Södertörn till

har flikig strandkontur och innehåller mer än 200

Norrtäljeviken – skärgård av Roslagstyp, och den

öar, holmar och skär. Främst i områdets södra del

norr därom – skärgård av så kallad Upplandstyp.

ingår omfattande landområden med komplex av

De södra delarna fungerar utmärkt för fartygstrafik

myrmark och äldre skog.

med sina djupa vatten, medan den norra delen är
mycket känsligare på grund av bottentopografin.

Järnriket

Öarna är ofta kulturpräglade med lövskogar och

Gästriklands skogiga myr- och sjörika bergslags-

spår av ängs- och hagmarker. Friluftsliv och fritids-

bygd kallas Järnriket. Området, som tillhör Berg-

bebyggelse dominerar området idag.

slagen, har präglats av framställning av och handel

Norra Götalands kustbygd (12)

spår av den tidigare industrin, såsom gravfält, går-

Området utgörs av en relativt smal skärgårdszon

dar, hyttor, gruvor och fina bruksmiljöer. Området

som är starkt prägla av bergrundens sprickdals-

är koncentrerat kring Storsjön, från Hofors till

karaktär med djupt inskurna vikar och en skärgård

Gävle, men även Gysinge i söder och Ockelbo i norr

uppdelad i fjärdar och öar. Skärgården är indelad

brukar inkluderas.

med järn sedan järnåldern. Än i dag finns många
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Kilsbergen

Käglan

Kilsbergen, som ingår i Bergslagen, är en markerad

Käglan, som ligger på gränsen mellan Bergslagens

bergshöjd som utgör en tydlig gräns mellan Berg-

skogar och Mälardalen, är en cirka 50 km lång

slagens skogsområden och Närkeslättens öppna

skogsplatå. Den blir som högst 111 meter över havet.

jordbrukslandskap. Med en höjd av 298 meter

I söder gränsar den mot Närkeslätten med en mjuk

över havet utgör Kilsbergen Närkes högsta punkt,

sluttning medan den i norr stupar brant ned mot

och dess förkastningsbrant syns vida omkring

Arbogaån. Bitvis är skogen mycket gammal, och om-

från Närkeslätten. Kilsbergen är idag ett populärt

rådets kalkrika mark präglar delvis floran. Käglan är

friluftsområde året om med vildmarkskaraktär och

ett populärt friluftsområde.

storslagna utblickar över Närkes slättlandskap.

Hjälmaren
Vallonbruken

Hjälmaren, som ingår i Mälardalen, är Sveriges till

Vallonbruken, som ligger i norra Uppland, kallas

ytan fjärde största sjö. Sjön, som sänktes 1,9 meter

så på grund av att det fanns en stor grupp invand-

på 1880-talet, är en grund näringsrik slättsjö och

rade arbetare från gränslandet mellan nuvarande

omges av jordbruksmarker. De bördiga markerna

Belgien och Frankrike på 1600- och 1700-talen.

och ett gynnsamt klimat har gjort området rikt på

Runt bruken utvecklades typiska brukssamhällen

slott och herrgårdar liksom stora lövskogsområden.

med raka gator och hus ordnade i rader. Många av

Sänkningen av sjön har gjort att dess stränder

dessa bruk är mycket väl bevarade i dag, och utgör

till stora delar är steniga och gyttjiga med bitvis tät

en stor kulturskatt. Bruksbygderna rymmer stora

och ogästvänlig vegetation speciellt i sjöns västliga

skogsmarker, avbrutna av mindre, intensivt odlade

delar. Detta har skapat goda livsmiljöer för fåglar

bondebygder som Tierpsslätten.

Hjälmarens mellersta och östliga delar är något
djupare. På ett antal ställen korsar rullstensåsar

Uppsalaslätten

sjön och bildar rev och öar. På några öar finns en

Uppsalaslätten, som ligger i Mälardalens nordligas-

levande landsbygd, rekreationsskogar och bad-

te del, utgörs av stora öppna odlingsmarker som här

stränder. Sjön används av fritidsbåtägare och både

och var bryts av åkerholmar och skogspartier. Karak-

yrkes- och fritidsfiske bedrivs i sjön. På senare tid

täristiskt för slätten är att man från stort avstånd

har fritidshusbebyggelse blivit ett allt tydligare

har vackra utblickar över Uppsala med den karaktä-

inslag.

ristiska Uppsalaåsen, domkyrkan och slottet. Slättten har länge varit ett viktigt jordbruksområde och

Mälarens öar och vikar

är rikt på fornlämningar, där flera platser är intimt

Mälarens öar och vikar rymmer flera av rikets mest

förknippade med Sveriges äldsta historia.

värdefulla kulturhistoriska miljöer. Sprickdalslandskapet har skapat många djupa vikar och öar som

Närkeslätten

ger en omväxlande inre arkipelag. Längs Mälarens

Närkeslätten, som ligger i Mälardalens västra kant,

stränder ligger många bevarade slotts- och herr-

är ett flackt jordbruksområde som avgränsas av

gårdsmiljöer som omges av parkliknande lövskogar

tydliga förkastningar. Karaktäristiskt för slätten är

och ängs- och hagmarker. På många halvöar och öar

ett aktivt jordbruk och de många fågelsjöarna som

finns småskaliga jordbruk med en variation av skog,

uppkommit i samband med utdikningsprojekt och

ängs- och hagmarker samt åkrar. Jordbruket kom-

sjösänkningar i området.

bineras ofta med ett småskaligt yrkesfiske. Mälaren
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utgör med sina många öar och vikar ett välanvänt

Kolmården

friluftsområde för både båtägare och innehavare

Kolmården, som i huvudsak utgör en del av Leke-

av fritidshus. Många av regionens tätorter ligger i

bergslagen och Östergötlands bergslag, är en bitvis

anslutning till Mälaren.

svårtillgänglig, skogbevuxen, bred och tillplattad
horst. I söder stupar Kolmården brant mot Östgöta-

Mälarmården

slätten och åt norr sluttar den ned mot de småkupe-

Mälarmården är den skogklädda höjdrygg som

rade trakter som omger Sörmlands insjöar. Områ-

fungerar som vattendelare mellan Mälaren och

det är omtalat för sin vildmarkskaraktär och för de

Östersjön. Området utgör också gräns mellan Mälar-

vackra utblickarna över slättlandskapet i söder.

dalen och Sörmländska sjöplatån.

Ombergs- och Tåkernbygden
Södertörn

Ombergs- och Tåkernbygden, som ligger inom

Södertörn, som är en del av det semiurbana Stock-

Östergötland-Västanstång, är ovanligt rikt på natur

holm, är en i stort sett trekantig halvö i östra Söder-

och kulturupplevelser. Omberg, som når en höjd

manland. De norra delarna av Södertörn består

av 264 meter över havet, är Sveriges artrikaste

framför allt av ett dramatiskt sprickdalslandskap

skogsområde med en blandning av barr-, bok- och

med barrskogsklädda eller kala höjdpartier. I mitten

ekskogar. Berget syns vida omkring, och i väster

av Södertörn finns det upphöjda skogslandskapet

sluttar det med dramatiska förkastningsbranter ned

Hanveden med Södertörns högsta punkt Tornber-

mot Vättern.

get, 110,9 meter över havet. Dalgångarna i söder har

I öster sluttar berget ned mot Tåkern, som ran-

uppodlade slättbygder, medan de mot norr är sjö-

kas som Nordeuropas främsta fågelsjö. Sjön, som

fyllda. Trots sin närhet till Stockholm har Södertörn

sänktes på 1840-talet, är mycket grund och stora

till stor del kvar sin karaktär av kargt jordbruk och

partier är vassbevuxna. Runt sjön finns stora arealer

skärgårdsliv längs kusterna. Området är i dag ett

artrika strandängar.

viktigt rekreations- och friluftsområde.

I området runt Omberg och Tåkern finns också
klosterruiner, fornborgar, kyrkor och runstenar

Tiveden

med mera, varav flera är knutna till avgörande epi-

Tiveden, som delvis ligger inom Lekebergslagen

soder i Sveriges historia.

och Östergötlands bergslag, är ett mytomspunnet
skogsområde väster on Vättern. Området är kuperat

Östgötaslättens kärnområde

och bitvis svårtillgängligt. Det är ett populärt fri-

I en triangel mellan Ödeshög, Motala och Linköping

luftsområde på grund av sin storslagna natur med

finns Östgötaslättes kärnområde. Området, som ut-

stora flyttblock, mäktiga bergsformationer, vackra

gör kärnan av Östergötland–Västanstång, domine-

badsjöar och sin urskogslika orörda karaktär.

ras av ett storskaligt rationaliserat jordbruk främst
inriktat på spannmålsproduktion. Åkrarna bryts

Vätterns skärgård

endast på ett fåtal ställen av mindre skogsområden.

Vättern är en klar och djup sjö vars stränder sluttar
brant ned mot vattnet. I norra Vättern finns sjöns

Vikbolandet

enda skärgård med ett 50-tal öar. Området utgör

Vikbolandet, som främst är en del av Östergötland-

här en del av Lekebergslagen och Östergötlands

Östanstång, är en landtunga som sträcker sig från

bergslag.

Östgötaslätten ut mot Östersjön. Landskapet är
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småbrutet och ålderdomligt till sin karaktär med

år, märks tydligt i det flacka kustlandskapet. Inom

små skogklädda eller bebyggda kullar som omges

en generations tid kan man se hur strandlinjen

av betesmarker, ängar och åkrar. Halvön är ett av

gradvis förskjuts utåt, sund grundas upp och vikar

de mest fornlämningstäta områdena i Sverige med

isoleras från havet.

fynd som stammar från stenåldern och framåt. Här
finns också många slott och herresäten liksom an-

Roslagen

läggningar skapade för turism- och konferensverk-

Området, som är en del av Svealands och Gästrik-

samhet.

lands skärgårdar, sträcker sig längs Upplandskusten. Både på fastlandet och i skärgården finns små

Eklandskapet

ålderdomliga byar med levande, småskaligt jord-

Eklandskapet, på gränsen mellan Östergötland-

bruk, pittoreska samhällen och fritidsbebyggelse. I

Östanstång och södra Östergötlands skogsbygd, är

stort sett hela fastlandskusten är bebyggd, medan

landets största, mer eller mindre sammanhängande,

skärgården innehåller en blandning av kultur- och

ekdominerade odlingslandskap. Områdets storlek,

naturpräglade öar. Flera av de största öarna har

liksom den stora mängden gamla grova träd, gör att

landförbindelse med bro eller bilfärja.

Eklandskapet är ett av de viktigaste områdena för
biologisk mångfald knutna till ek i Europa. Ekland-

Roslagen är tack vare sina många kulturmiljöer
och rika kustlandskap ett populärt turistmål.

skapet har också stor betydelse för länets invånare
som symbol för Östergötlands betydelse som eklän

Innerskärgården

och som rekreationslandskap. Genom området lö-

Innerskärgården närmast Stockholm, som är en del

per Stångån som är förbunden med ett omfattande

av Svealands och Gästriklands skärgårdar, är ett allt

sjösystem genom Kinda kanal. I Stångåns dalgång

mer urbaniserat område. Området består av flera

ligger godsen Sturefors, Bjärka-Säby och Brokind.

stora, till stor del barrskogsbeklädda, öar som rymmer skärgårdskommuner såsom Vaxholm, Lidingö

Gävlebuktens kustlandskap

och Värmdö. Närheten till havet och fjärdarnas

Den grunda Gävlebukten, som utgör en del av

stora vattenspeglar präglar området, liksom båt-

Svealands och Gästriklands skärgårdar, är präglad

trafiken på de stora farlederna.

av landhöjningen. Den har en stenig botten som
är värdefull som uppväxtområde för fiskyngel. De

Mellanskärgården

goda fiskevattnen är orsak till att kulturen är starkt

Mellanskärgården, som är en del av Svealands och

formad av fisket. Den kalkrika marken ger särskilda

Gästriklands skärgårdar, har aningen mindre öar

förutsättningar för flora och fauna. Naturen är kupe-

än i innerskärgården, och skogen är till större delen

rad och småbruten med små moränöar i bukten

lövskog. Den sammanlagda landarealen i mellans-

och med vattenområdena däremellan som de enda

kärgården är något större än vattenarealen. Öarna

större landskapsrummen.

i området är till stor del präglade av både nyare och
äldre fritidshusbebyggelse, men här finns också

Norra Roden (Låga Kusten)

stora skogsområden och äldre byar med omgivande

Norra Roden, som är en del av Svealands och

småskaligt jordbruk.

Gästriklands skärgårdar, är en låg skärgård som har
grunda vatten med en vid variation av naturmiljöer.

Ytterskärgården

Stora delar av områdets mark är kalkhaltig, vilket

Öarna i ytterskärgården, som är en del av Svealands

ger en rik växtlighet. Landhöjningen, 5–6 cm på 10

och Gästriklands skärgårdar, är oftast relativt kala
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och är i många fall så små att de snarast kan beteck-

fiske och turismverksamheter. Flera öar rymmer

nas som skär. Området är relativt oexploaterat. Här

också stora skogsområden. Ytterskärgården är karg

och var finns dock rester av tidigare skärgårdsliv

med ett stort antal små ofta helt kala öar och skär.

med små fiskestugor och utmarksbeten. Ett annat

Skärgården är något mindre besökt än omgivande

utmärkande inslag är sjöfarten med flera farleder

skärgårdar, vilket ger möjlighet till upplevelser av

och gamla och nya fyrar.

avskildhet och orördhet.

Södertörnskusten

Sankt Annas skärgård

Inom Södertörnskusten, som är en del av Svealands

Sankt Annas skärgård, som är en del av norra Göta-

och Gästriklands skärgårdar, finns flera stora öar

lands kustbygd, sträcker sig från Aspöja i norr till

med fastboende och goda kommunikationer till

södra Finnö i söder. Skärgården är småbruten och

fastlandet. Öarna utgör sedan länge viktiga frilufts-

består av över tusen öar och vikar. De olika karaktä-

områden för befolkningen i Stockholmsregionen

rerna ytter-, mellan-, och innerskärgård är ovanligt

och här finns rikligt med båthamnar och fritidsbe-

tydliga här. Utmärkande för Sankt Annas skärgård

byggelse. Dess strategiska betydelse som farled till

är att det finns för svenska förhållanden ovanligt

Stockholm gör att flera områden präglas av försva-

många bofasta. Sankt Annas skärgård är också

rets aktiviteter, både nutida och historiska.

ovanligt lummig med ädellövskogar, och här finns
fortfarande många öppna odlingsmarker kvar.

Sörmlandskusten
Sörmlandskusten, som är en del av Svealands och

Gryts skärgård

Gästriklands skärgårdar, är på grund av en lång

Gryts skärgård, som är en del av norra Götalands

tradition av stora enskilda markägare relativt

kustbygd, är en utpräglad klippskärgård med iss-

oexploaterad. I dess inner- och mellanskärgård

lipade karga släta berghällar. Öarna är ofta barr-

finns flera ännu aktiva småskaliga jordbruk, som

skogsbeklädda och något större än de i den intillig-

oftast kombineras med ett småskaligt skärgårds-

gande Sankt Annas skärgård.
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