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Förord

för Stockholmsregionen, RUFS 2010,
redovisas en strategi för hur regionen kan bygga för en starkt växande befolkning och
samtidigt behålla och förbättra regionens goda miljö. Plankartan för Stockholms län
2030 är ett fysiskt uttryck för denna strategi, där bebyggelsen koncentreras till regiona
la stadskärnor och kollektivtrafiknära lägen. Större, sammanhängande tätortnära grön
områden, så kallade gröna kilar, behålls obebyggda. De gröna kilarna innehåller smala
partier, så kallade gröna svaga samband, som fungerar som flaskhalsar i det kilformade
grönstruktursystemet. De ligger ofta nära expanderande områden och riskerar att
byggas igen eller brytas. Dessa områden måste tas omhand på ett genomtänkt sätt
för att centrala värden och funktioner ska kunna upprätthållas i hela kilarna, såsom
ekologiska spridningsfunktioner. Eftersom kilarna ofta ligger i flera kommuner, handlar
det i flera avseenden om ett behov av mellankommunal samordning av olika åtgärder.
I den regionala utvecklingsplanen

De svaga sambandens strategiska läge, i kombination med att de är bärare av centrala,
regionala värden och funktioner i kilarna, är en speciell utmaning. Det finns inget
färdigt recept på hur man ska gå tillväga, vilket ställer nya krav på kunskap, kommuni
kation och arbetssätt. För att kunna stärka de svaga sambandens funktioner krävs
insatser av olika slag, från skydd med stöd av lag till informationsinsatser av en kommun
eller ideell förening. Alla områden har sina olika förutsättningar som kräver speciella
lösningar.
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Denna rapport syftar till att ge kommuner och andra aktörer stöd och stimulans till hur
man kan planera, utforma och på andra sätt bidra till att stärka de svaga sambandens
funktioner och värden i en växande region. Utveckling och ökad täthet i regionen ska
inte behöva ske på bekostnad av regionala värden som är centrala för regionens attrak
tivitet. Rapporten är en kombination av sammanställning av relevant kunskap och infor
mation (VAD, NÄR och VARFÖR), en ideskrift med goda exempel (HUR), en tillämpning
av ett ekosystemperspektiv (VARFÖR) och förslag till insatser och kunskap som bör ut
vecklas. Rapporten behandlar frågor från regional skala ner till områdesnivå. Vi hoppas
att rapporten ska motsvara den efterfrågan på planeringsstöd som bland annat många
kommuner uttalat i sitt arbete med att genomföra RUFS 2010.
Rapporten har tagits fram i samverkan med olika representanter för kommuner,
regionala myndigheter, länsstyrelsen, forskare (Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi,
Stockholm Resilience Centre och Arkitekturskolan), Naturskyddsföreningen, konsulter
m.fl. Arbetsgrupp på TMR har varit Jessica Andersson, Helena Näsström och
Bette Lundh Malmros, som även varit projektledare.
Stockholm juni 2012
Peter Haglund

Direktör Tillväxt, miljö och regionplanering
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Stockholmsregionens sammanhållna bebyggelsestruktur
ger förutsättning för en fortsatt hållbar stadsbygd, ur ett
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Inledning
Den stjärnformade bebyggelsestrukturen innebär god tillgång till stora, varierade

natur- och vattenområden för invånarna, även i Stockholmsregionens mest tätbebyggda
delar. Att strukturen av grönska hänger ihop långt in mot de centrala delarna är unikt
för en storstadsregion av Stockholms storlek. Grönstrukturen bidrar till Stockholms
regionens attraktivitet och goda livsmiljö för de som bor, verkar och besöker regionen.
Dessa tätortsnära, relativt obebyggda landskap kallas gröna kilar och är en del av
den regionala grönstrukturen. Kilarna innehåller svaga partier, så kallade gröna svaga
samband, som fungerar som flaskhalsar i den sammanhängande grönstrukturen.
För att kilarnas värden och funktioner ska finnas kvar, behöver de svaga sambanden
uppmärksammas och stärkas. Nya svaga samband bör heller inte uppstå.

Övergripande rumslig struktur
i RUFS 2010.
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Stockholmsregionens tillväxt ställer nya krav på kunskap och arbetssätt
Förändringar i omvärlden och lokalt sker allt snabbare, och den fysiska planeringen
måste förhålla sig till detta. Det som händer i en kommun tenderar att i större utsträckning påverka omkringliggande kommuner. Det finns ett växande behov av mellan
kommunal och regional planering när flödet av människor, tjänster och olika funktioner
över de administrativa gränserna ökar.
De svaga sambanden är särskilt strategiska samverkansområden, eftersom de är
centrala för att upprätthålla viktiga funktioner i kilstrukturen. Flera svaga samband
finns vid starkt växande, regionala stadskärnor där efterfrågan på mark ökar. Det är en
grannlaga uppgift att i stadsutvecklingen göra avvägningar mellan olika intressen och
finna lösningar som ger mervärden både på kort och lång sikt och för Stockholmsregionen
som helhet. Hur kan vi stärka de övergripande bebyggelse-, infra- och grönstrukturerna
samtidigt som vi förädlar och utvecklar kvaliteter på lokal nivå? Kan svaga samband
utvecklas för att innehålla fler funktioner än i dag? Vilka verktyg finns i form av skydd,
fysisk planering och finansiering för att arbeta med svaga samband?
Denna rapport ska vara ett stöd för regionens aktörer för att stärka de svaga sambanden, och därmed även kilarnas funktioner och värden. Skriften har en både bred och
fördjupad ansats, eftersom åtgärder på lokal nivå påverkar regionala värden och vice
versa. Kombinationen av fakta och inspiration har efterfrågats av de som deltagit i
arbetet. Det har även funnits en önskan att applicera ett ekosystemperspektiv i den
fysiska planeringen, samt ett behov av övergripande sammanställningar och exempel
på olika processer, skyddsformer och finansieringsformer. Rapporten är därför ett
nedslag i tid och rum, och ett resultat av en uttalad efterfrågan på kunskap som kan
vara till konkret stöd i olika planeringssituationer när det gäller svaga samband.
Skriftens upplägg, innehåll och avgränsning har utarbetats genom workshops och
möten med deltagare från Länsstyrelsen i Stockholms län, Boverket, Trafikverket,
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, flera av Stockholmsregionens kommuner och
konsulter samt forskare från KTH och Beijerinstitutet. Deltagarna har också bidragit
med material till, och granskning av, skriften.

Hur kan rapporten användas?
Utgångspunkter för rapporten är Stockholmsregionens speciella förutsättningar.
I Stockholmsregionens utvecklingsplan, RUFS 2010, redovisas en regional grön
struktur med gröna kilar, gröna värdekärnor och gröna svaga samband. Den regionala
grönstrukturen redovisas även i princip i alla kommuners översiktsplaner. De gröna
kilarna och omgivande landskap rymmer en stor koncentration av tätortsnära skogar
med äldre ädellövskog och barrskogar. Stockholmsregionen har ett särskilt nationellt
ansvar för värden knutna till dessa. I Stockholmsregionen finns också mycket vatten
och strandlinjer värdefulla för rekreation och biologisk mångfald. Det krävs sam
ordning, samverkan och särskilda insatser mellan Stockholmsregionens 26 olika
kommuner för att bevara och utveckla dessa värden.
Rapporten syftar till att fördjupa kunskapen om vad svaga samband är, varför de är
viktiga att stärka och hur detta kan göras. Målgrupp är främst politiker och tjänstemän på kommuner och myndigheter i Stockholmsregionen men även konsulter, forskare och intresseföreningar som direkt eller indirekt arbetar med frågan. Rapportens
upplägg är en kombination av fakta och idéskrift och kan därför användas både som
kunskapsunderlag, faktasammanställning, som inspiration till olika program, projekt
och åtgärder och som underlag för vidare diskussion. Eftersom många av de förut
sättningar som finns i svaga samband gäller även för andra grönområden i Stockholmsregionen, är rapportens fakta och förslag användbara även vid planering av andra
områden.

Denna skrift har fokus på de
gröna kilarnas svaga samband,
men många av de förutsätt
ningar som gäller för svaga
samband gäller också för lokal
grönstruktur och för grön
kilarnas bård mot bebyggda
områden.

När, varför och hur – alla områden har sin lösning
Regional utveckling drivs på och genomförs på bred front med stöd av måldokument,
lagar och förordningar, i olika processer och utifrån enskilda initiativ. För att genomföra åtaganden i den regionala utvecklingsplanen som har en koppling till gröna svaga
samband, krävs insatser av helt skilda karaktärer, från riktlinjer i en översiktsplan till
enskilda engagemang i en ideell förening. Det är därför viktigt att ha en överblick över
NÄR det är lämpligt att göra vad. Vilka planinstrument finns som påverkar svaga
samband i olika skalor? I vilken skala är det lämpligt att ta fram underlagsmaterial?
Vilka processer finns för att ge kunskap, engagemang och diskussion kring svaga samband? När ska man göra gemensamma mellankommunala insatser? I kapitlet NÄR
beskrivs en spelplan för vad som är lämpligt att göra i regional, mellankommunal,
kommunal respektive områdesskala. I text beskrivs också vilka aktörer som finns och
exempel på i vilken skala nya arbetsformer för samverkan kan utvecklas.
För att göra rätt avvägning och prioriteringar i svåra lokaliseringsbeslut, behövs
också kunskap om VARFÖR det är viktigt med en sammanhållen regional grönstruktur ända in i Stockholmsregionens kärna. Varför är det viktigt med biologisk mångfald nära bebyggelsen? Varför ska vi prioritera vissa funktioner framför andra? Varför
kan samma sorts insatser påverka på olika sätt beroende på läge? I kapitlet VARFÖR
finns en sammanställning av de viktigaste funktionerna som fungerande svaga samband har för Stockholmsregionen. Kapitlet innehåller också fakta om värden som inte
är kritiska för kilens funktion men som kan vara lämpliga att utveckla i gröna svaga
samband för att stärka en god stadsutveckling.
Det gäller även att göra rätt sak på rätt plats och att finna synergieffekter. Det har
stor betydelse hur svaga samband och bebyggelsen kring dem utformas. Kapitlet HUR
innehåller inspiration och konkreta exempel på hur man kan arbeta med planering,
utveckling, skötsel och skydd när det gäller svaga samband. En ambition har varit att
finna lösningar som stödjer mångfunktionell markanvändning. Lösningarna beskrivs
på en generell nivå för att sedan kunna anpassas till de specifika förutsättningar som
finns i Stockholmsregionens kommuner.
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vad är ett svagt samband?

I RUFS 2010 redovisas gröna svaga samband i de gröna kilarna
som pilar med olika klasser. De är känsliga partier i kilarna
som särskilt bör uppmärksammas och stärkas, för att centrala
regionala funktioner i kilarna ska upprätthållas. Om de svaga
sambanden byggs bort, bryts kilen upp i separata delar.
I det här kapitlet beskrivs vad som menas med svaga
samband och hur de har identifierats. Kapitlet beskriver också
hur svaga samband definieras i RUFS 2010.

Vad är ett svagt
samband?
Gröna kilarnas svaga samband i RUFS 2010
Svaga samband är svaga partier i Stockholmsregionens sammanhängande system av
gröna kilar. Eftersom de oftast ligger i nära anslutning till eller mellan olika bebyggelseområden, utgör de även en del av den lokala grönstrukturen. Läget innebär möten
mellan olika skalor och olika aktörer och är därmed i behov av olika slags åtgärder.
Värdet och funktioner i svaga samband bör därför inte beskrivas, planeras för eller
åtgärdas som enskilda områden, utan som delar i ett större system. Rapporten utgår
från hela detta system av grönska, men fokus ligger på svaga samband.

FAK TA: Definition av svaga samband – utdrag från planbeskrivning
De gröna svaga sambanden är smala partier i de sammanhängande gröna kilarna. Dessa partier
är avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra
rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska spridnings
samband. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar.
Förhållningssätt
De gröna sambandens funktioner bör stärkas och säkerställas. Förbättringsåtgärder bör anpas
sas till olika delstrukturers (grönstruktur, bebyggelsestruktur, transportsystem) förutsättningar
och syften i ett helhetsperspektiv. På plankartan redovisas endast de mest prioriterade sam
banden ur regionala perspektiv. Andra viktiga samband redovisas på karta 23: Tillgänglighet till
gröna kilar, tysta områden och vatten (sid 169).

I rapporten Grönstruktur och
landskap 9:2008, beskrivs
aktuella planeringsförutsätt
ningar samt funktioner och
värden för de gröna kilarna i
sin helhet.
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FAK TA: Tre klasser av svaga samband
I kapitel Regional struktur i RUFS 2010 beskrivs skillnaden mellan de olika klasserna 1, 2 och 3
och var de geografiskt ligger i Stockholmsregionen. Texten nedan är ett utdrag från detta kapitel.
Smala partier (de flesta under 500 m), som i ett regionalt perspektiv är avgörande för att de
gröna kilarna ska uppfattas och fungera som stora sammanhängande grönområden, är marke
rade som gröna svaga samband. De samband som är mest prioriterade i ett regionalt perspektiv
visas på plankartan och som klass 1 på karta 23. Det är områden som antingen har ett strate
giskt läge i anslutning till en starkt växande bebyggelse eller som genomkorsas av en befintlig
eller planerad väg/järnväg med stor barriäreffekt. De svaga sambanden är strategiska partier
som är viktiga att bevara och utveckla. Om sambanden byggs bort, bryts kilen upp i separata
delar och kilens funktioner som sammanhängande områden går därmed förlorad.
Områden som anges som klass 2 är av tre slag: Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som
helhet, och dessa är utsatta för förändringstryck i form av ny bebyggelse och infrastruktur
som utgör betydande barriärer. Dock inte i samma grad eller i lika strategiska lägen som
klass 1-sambanden.
Vissa klass 2-samband har redan ett visst skydd, de är t.ex. etablerade strandpromenader.
De kan även utgöra sammanhållande stråk mellan olika kilar och är ofta viktiga som spridnings
korridorer mellan kilarna.
Klass 3-samband är svaga partier som behöver förstärkas vid planering och ny bebyggelse/
infrastruktur eller i befintlig infrastruktur. Klass 3-sambanden kan även utgöra viktiga sprid
ningssamband över vattendrag, mellan befintlig bebyggelse, vid smala naturpassager m.m.

FAK TA: Var i RUFS kan man läsa om gröna svaga samband?
Texter om Gröna svaga samband i RUFS 2010
Sid. 105–106. Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna
Sid. 147–148. Grönstruktur och landskap
Sid. 157. Planbeskrivning och förhållningssätt för gröna svaga samband
Sid. 168. Gröna svaga samband samt tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten
Sid. 220. Grönstrukturen i planen (del av miljöbedömningen)
Kartor med Gröna svaga samband i RUFS 2010
RUFS 2010 är Stockholms
regionens gemensamma
utvecklingsplan.

Karta 18. Plankarta för Stockholms län 2030 (klass 1-pilar)
Karta 19. Utsnitt ur plankarta för Stockholms län 2030 (klass 1-pilar)
Karta 21. Regional grönstruktur (klass 1-pilar)
Karta 23. Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten (Klass 1–3- pilar)

FAK TA: Varför är 500 meter ett mått för svaga gröna samband?
Måttet 500 meter bygger på en kombination av flera olika faktorer. Studier visar att det krävs ett
avstånd på 250–300 meter för att människor ska uppleva en ostördhet från en störande omgiv
ning. Om störningen kommer från två olika håll krävs en bredd på mellan 500 och 600 meter.
Bredden eller storleken ger en god potential för att flera olika naturtyper kan rymmas inom
området. Därmed kan det svaga sambandet fungera som spridningssamband för många olika
arter. Bredden på 500 meter ger förutsättningar för en tillräckligt stor växtmassa, som kan skapa
luftväxling mellan stad och natur.
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Grön kil
Stora samlade rekreations-,
natur-, och kulturmiljövärden
Grönt svagt samband, klass 1
Grönt svagt samband, klass 2
Grönt svagt samband, klass 3
Grön station
Bryggor med kollektivtrafik

0

5

10

15

20 km

Regionalt strandstråk
Regional vandringsled
Tysta områden (<45 dBA)

Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten. Karta från RUFS 2010.
På kartan redovisas samtliga tre klasser av svaga samband.
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Hur har svaga samband identifierats?
Svaga samband har identifierats och delats in i klasser med stöd av GIS-analys,
kunskapsunderlag, regionala program, kartor samt synpunkter från utställning av
RUFS 2010.
GIS-analys
En analys utfördes på GIS-skikt från utställningsförslag av RUFS 2010. I analysen har
områden i grönstrukturen smalare än 500 meter identifierats. I GIS-skiktet ingick
inte vattenområden, eftersom vatten i stor utsträckning utgör en fysisk barriär för
både människor och många djur. Svaga samband i en grönkil som ligger intill vatten,
identifierades utifrån en mindre bredd än 500 meter, eftersom vatten ofta upplevs
som en del av grönstrukturen och delvis har samma funktioner. Om dessa partier har
en bredd på 250 meter, är det en tillräcklig bredd för att både människor och djur ska
kunna passera ett svagt samband på ett bra sätt.
Kunskapsunderlag och kartor
Som komplement till GIS-analysen användes följande underlag:
• Åtgärdsprogrammet för barriäreffekter av vägar och järnvägar, Rapport 2005:61.
Vägverket, Banverket, 2005.
• Arbetsmaterial Habitatnätverk: Barrskog med äldre tallar, Forskargruppen för
miljöbedömning och -förvaltning, KTH.
• Arbetsmaterial Habitatnätverk: Ädellövskog med grova ekar, Forskargruppen för
miljöbedömning och -förvaltning, KTH.
• Arbetsmaterial Habitatnätverk: Naturliga gräsmarker, Forskargruppen för miljöbedömning och -förvaltning, KTH.
• Naturreservat – befintliga, påbörjade och föreslagna, Karta 22 i RUFS 2010.
• Flygbilder från hitta.se

De svaga sambanden är indelade i tre klasser. Klass 1 består främst av svaga samband som är
kritiska för att hålla samman kilarna, klass 2 är främst viktiga svaga samband mellan de olika
kilarna medan klass 3 är övriga svaga samband inom eller mellan kilarna.
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I Åtgärdsprogrammet för barriäreffekter av vägar och järnvägar har flera väg
avsnitt i Stockholmsregionen identifierats där det finns behov av att utföra åtgärder
för att minska vägarnas barriäreffekter. Dessa vägavsnitt eller platser har synkroniserats med utpekade svaga samband.
Kartor över habitatnätverk användes dels för att hitta viktiga spridningssamband
över vatten, dels som underlag för att bedöma var det finns svaga samband som är
särskilt viktiga ur spridningssynpunkt.
Flygbilder användes för att få förståelse för vilken typ av områden som identifierats
i GIS-analysen och innehållet i dem. Via flygbilder studerades också de platser som
identifierats som avbrott i en sammanhållen grönstruktur, t.ex. strandpromenader
och gröna bostadsområden, för att bedöma om dessa partier fortfarande kan fungera
som en del av en sammanhållen grönstruktur.
Klassning av de svaga sambanden utfördes därefter utifrån de kriterier som redo
visas ovan under rubrik Tre klasser av svaga samband.
Synpunkter från utställning av RUFS 2010
I samband med utställning av RUFS 2010, inkom synpunkter från främst kommuner
och länsstyrelsen om kompletteringar, justering av klassning och läge på några utpekade svaga samband. Synpunkterna beaktades och inarbetades i den slutliga versionen av RUFS 2010.

Svaga sambands läge och innehåll
Alla svaga samband har olika läge, beskaffenhet och målkonflikter, vilket kräver olika
former av insatser för att stärka deras funktioner. Trots alla olikheter finns ändå ett
antal gemensamma nämnare, som stöder ett likartat förhållningssätt eller resonemang och som kan ligga till grund för en gruppering av svaga samband. Grupperingen
bygger på olika planeringssituationer, och ofta rymmer ett specifikt svagt samband en
kombination av två eller flera av dessa planeringssituationer.
Svaga samband genom bebyggelse
Svaga samband som går genom bebyggelse kan innefatta lummiga villaområden,
hårdgjorda verksamhetsområden eller stadsbygd med en kombination av större
hårdgjorda ytor, parker och trädkantade vägar. Hur grönområdena ligger i förhållande till varandra, deras storlek och innehåll är några viktiga faktorer för hur de
svaga sambanden kan upprätthålla centrala funktioner genom dessa områden.
Svaga samband över infrastruktur
Svaga samband över infrastruktur går över vägar eller spår. Begreppet vägar i rapporten syftar främst på större vägar som länsvägar, riksvägar eller Europavägar. Spår kan
vara både för pendeltåg, spårvägar, ytligt liggande tunnelbana eller spår för fjärrtåg.
Svaga samband över eller längs med vatten
Vatten är en viktig del av Stockholmregionens naturlandskap och attraktivitet och
innehåller i sig både viktiga natur-, rekreations och kulturmiljövärden. Samtidigt
utgör de en barriär för både friluftslivet och för arters spridning. Svaga samband kan
finnas över stora öppna vattenytor men också över vattendrag.
Närhet till vatten kan även bidra till att ett svagt samband upplevs som mer rymligt
än vad det i själva verket är. Detta är anledningen till att vissa strandstråk har pekats
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De svaga sambanden kan grupperas utifrån olika planeringssituationer – över infrastruktur,
över olika typer av markanvändning, genom bebyggelse och över eller längs vatten.

ut som svaga samband även om de är så smala att de ser ut att inte ingå i en sammanhängande grönstruktur.
Övriga svaga samband
Det finns svaga samband som saknar barriärer i form av bebyggelse, infrastruktur
eller vatten men som är under 500 meter breda. Bredden och markanvändningen i
dessa områden gör att ett svagt samband riskerar att fungera dåligt för spridning av
djur och växter och kan upplevas som smalt ur rekreationssynpunkt. Innehåll och
utformning i dessa svaga samband är viktiga för att de ska kunna upprätthålla centrala funktioner. En del svaga samband kan innehålla relativt starka barriärer t.ex. i
form av svårpasserade golfbanor, odlingsområden eller hyggen. Andra svaga samband kan vara relativt välfungerande med attraktiva rekreationsmiljöer och natur
typer och strukturer som säkrar en fungerande spridning för djur och växter.

Svaga samband i ständig förändring
Kartan över svaga samband i RUFS 2010 är en ögonblicksbild. Den visar var gröna
svaga samband finns i dag och var man, utifrån kunskap om pågående planering,
bedömer att svaga samband riskerar att uppstå. Ny bebyggelse och infrastruktur som
byggs under de kommande åren kan innebära att nya svaga samband uppstår. Några
av de områden som planerades för ny bebyggelse när RUFS 2010 togs fram, kan revideras eller inte alls byggas ut.
Utpekandet av svaga samband i kilarna bygger på en översiktlig bedömning och en
regional analys. Det innebär att vissa svaga samband i praktiken kan vara väl fungerande och inte upplevas som svaga partier i grönstrukturen varken för djur eller människor. Det kan också finnas områden som är bredare än 500 meter men på grund av
sitt innehåll är svaga i sin funktion. Svaga samband som i dag fungerar bra kan på
grund av förvaltning eller skötselmetoder få sämre funktioner och vise versa. Med
utgångspunkt från de fakta och den inspiration som finns i denna skrift är det därför
viktigt att vid utveckling och planering i varje kommun och i varje infrastrukturprojekt analysera både hur befintliga svaga samband påverkas och hur man kan undvika
att nya uppstår.
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när bör man göra vad?

Planering och åtgärder som påverkar de gröna kilarnas
svaga samband sker både i den regionala, mellankommunala
och kommunala skalan samt på områdesnivå. Det är viktigt
att analysera NÄR, d.v.s. i vilken skala det är mest effektivt
att arbeta med olika slags planer, underlag, processer och
åtgärder. I det här kapitlet ges exempel på vilken typ av
stöd för arbetet som finns i olika skalor och vilka de främsta
aktörerna är. Beskrivningen gör inte anspråk på att vara
heltäckande.

När bör man göra vad?
En spelplan för gröna svaga samband
På nästa sida redovisas en spelplan som visar planer, underlag och processer där det
är lämpligt att arbeta med gröna kilar och med svaga samband. Vissa planer, underlag
och processer som beskrivs finns och används redan i dag i Stockholmsregionen för detta
ändamål, andra används men utan tydlig inriktning på kilarna och dess svaga samband. Åter andra används bara i viss utsträckning eller inte alls.
Tabellen är översiktlig och ger en generell bild av vilken typ av stöd som finns, var
det saknas stöd och förhållandet mellan t.ex. stöd i form av lagar och mer frivilliga
insatser. Översikten innehåller hänvisningar till andra kapitel i rapporten och fungerar därför också som en hjälp att hitta i rapporten.
Av spelplanen framgår att huvuddelen av juridiskt bindande planering, ingripandemöjligheter enligt lag samt arbete med underlag, processer och åtgärder äger rum på
områdesnivå. Detta är en viktig slutsats av spelplanens redovisning. Planering sker
även i den kommunala och den regionala skalan. På mellankommunal nivå saknas i
dag nästan helt planer, underlag och processer, men utvecklingsmöjligheter finns.
Eftersom kilarna ofta sträcker sig genom flera kommuner är den mellankommunala
nivån särskilt viktig i arbetet med gröna svaga samband. Många åtgärder för att stärka
befintliga svaga samband, t.ex. vad gäller spridningssamband, kan få större positiv
effekt eller är direkt beroende av om liknande åtgärder vidtas i övriga svaga samband i
kilen. På samma sätt kan enskilda nya svaga samband ha begränsad negativ påverkan
på kilen medan flera nya svaga samband tillsammans kan ge stor påverkan. Det finns
därför ett stort behov att utveckla arbetsformer för samordning av planering, underlag och processer på denna skalnivå samt att använda de planeringsinstrument som
finns för mellankommunal samverkan.
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Regional 	Mellankommunal
avser hela regionen
avser kilen och berörda
		
kommuner
			
Planer och beslut
enligt plan- och bygglag,
miljöbalk, väglag,
banverkslag m.fl.

Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
(RUFS), s. 83
Transportinfrastruktur
planer

Kommunal	Område
avser det parti av en
avser avgränsade
kil som finns i en
områden i en kil, t.ex.
kommun
ett svagt samband
Fördjupning av översikts
plan (FÖP) s. 87

Delregional plan

Översiktsplan (ÖP) s.85

Fördjupning av översikts
planer över kommun
gräns (FÖP)

Tematiskt tillägg till
översiktsplan, s.85

Detaljplan (DP) s.87

Transportinfrastrukturplaner

Områdesbestämmelser
s. 88

Detaljplan över kommun
gräns

Transportinfrastrukturplaner
Transportinfrastrukturplaner

Bygglov s. 88
Naturreservat s. 89 med
skötselplan
Kulturreservat s. 89 med
skötselplan
Strandskydd och utvidgat
strandskydd s. 91
Naturvårdsavtal s. 91
Kompensationsåtgärder
s. 93

Planerings- och
kunskapsunderlag
och andra underlag för
att genomföra åtgärder

Planeringsunderlag
för landskapsanalyser
m.m., Bilaga 2

Kilanalys s. 51
Måldokument för kil s. 55

Kommunala program,
inventeringar och GISunderlag såsom:
Grönplan

Riksintressen enligt
miljöbalken

Kommunalt miljö-/
hållbarhetsprogram

Regionalt miljömåls
arbete

Kommunalt kulturmiljö
program

Mål, strategier och
underlag för transport
infrastrukturplanering

Kommunalt naturvårds
program

Samverkansprojekt,
konferenser, workshops,
direktkontakter m.m.
Information och
marknadsföring s.98

Skötsel- och skogsbruks
planer
Miljö-/Hållbarhetsprogram
Underlag för transport
infrastruktur /enskilda
projekt
Gestaltningsprogram
Kulturmiljöutredning

Kommunikationsstrategi
och designplattform för
kilarna s. 97
Processer
arbetsmetoder som kan
användas för att driva på
utvecklingen, skapa
engagemang och ibland
genomföra åtgärder i de
svaga sambanden.

Landskapsanalys för
platsen

Kompensationsåtgärder
s. 93
Mellankommunal
samverkan för kil s. 54

Information och
marknadsföring s. 98

Kompensationsåtgärder
s. 93

Hitta en tydlig identitet s.
95

Natur- och kulturguidning
och evenemang s. 102

Information och marknads
föring s.98

Information och
marknadsföring s. 98
Natur- och kulturguidning
och evenemang s. 102

Engagera allmänheten s. 100
Engagera skolor och
förskolor s.102
Natur- och kulturguidning
och evenemang s.102
Engagera näringslivet s. 103
Engagera markägare s. 103

Tabellen ger en generell, översiktlig bild över vilken typ av stöd som finns i form av planer,
underlag och processer, där det är lämpligt att arbeta med gröna kilar och därmed även med
svaga samband. Tabellen är därför inte heltäckande.
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Regional skala

Mellankommunal skala

Kommunalskala

Områdesskala

Huvuddelen av den juridiskt bindande planeringen, och därmed en stor del av arbetet med
underlag, processer och åtgärder, sker på områdesnivå. Det finns dock mycket att vinna genom
att arbeta aktivt med svaga samband även i regional, mellankommunal och kommunal skala.

Regional skala
Det finns i dag ingen myndighet som är ensam huvudman för arbetet med gröna kilar i
den regionala skalan. Stockholms läns landsting är regionplaneorgan och ansvarar
för regionplanering enligt PBL. Den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen (RUFS 2010) har tagits fram i nära samarbete med kommuner, länsstyrelse,
andra myndigheter och regionala aktörer.
I rollen som regionplaneorgan och som samordnare för den regionala planeringen,
har TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering) i uppdrag att samordna, informera och
ta fram kunskap för regional utvecklingsplanering. TMR arbetar även med att stödja
andra aktörer i arbetet med att genomföra innehållet i RUFS. Landstinget har under
en längre tid drivit ett regionalt utvecklingsarbete med grönstrukturen som en av de
bärande regionala strukturerna, vilket b.la. omfattat ny kunskap, metodutveckling,
utveckling av samverkan samt informationsspridning.
Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med regional grönstruktur på olika sätt,
från tillsyn vid planering av bebyggelse, vägar med mera till insamling och spridning
av kunskap om naturen i länet. Länsstyrelsen har en viktig roll vid kommunal planering enligt PBL och vid infrastrukturplanering, att samordna statens intressen, ge råd
och tillhandahålla planeringsunderlag. Länsstyrelsen bevakar och utövar tillsyn över
frågorna riksintressen, mellankommunal samordning av regionala frågor, strandskydd, hälso- och säkerhetsaspekter samt miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen tar
fram kunskapsunderlag som stöd i bl.a. planeringsprocesser, för tillståndsansökningar och åtgärder. RUFS är ett viktigt beslutsunderlag för hantering av mellankommunala frågor.

LIT TER ATUR:
RUFS 2010. RUFS kan du läsa
mer om på TMR:s hemsida.
• Sök: RUFS 2010
På Trafikverkets hemsida finns
information om planerade och
pågående väg- och järnvägs
projekt i Stockholmsregionen.
• Sök: Trafikverket
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LÄS MER: Fysisk
planering för regionala
gröna kilar och svaga
samband s. 83. Om regionplanen i PBL.

LIT TER ATUR:
TMR:s publikationer. TMR arbetar
kontinuerligt med att ta fram
underlag som del av genomföran
det av RUFS 2010 och underlag
inför kommande RUFS-process.
• Sök: SLL Publikationer
TMR:s GIS-underlag. TMR till
handahåller GIS-underlag från
RUFS-processen
• Sök: RUFS GIS
Länsstyrelsens publikationer.
Länsstyrelsen har ett ansvar för
och tillhandahåller planerings
underlag.
• Sök: Länsstyrelsen Stockholm
Publikationer
Länsstyrelsens GIS-underlag.
Länsstyrelsen tillhandahåller GISunderlag bl.a. över länets skyd
dade områden och riksintressen.
• Sök: GIS-data Länsstyrelserna
Aldrig långt till naturen,
Rapport 2003:20, Länsstyrelsen i
Stockholms län 2003. Rapporten
redovisar vilka tätortsnära natur
områden i regionen som bör
skyddas.
• Sök: Aldrig långt till naturen
På Länsstyrelsens hemsida finns
beskrivningar av regionens riks
intressen, skyddad natur och
kulturreservat.
• Sök: Stockholm + riksintressen alt.
skyddad natur alt. kulturreservat
Trafikverkets publikationer.
Trafikverket kommer kontinuerligt
ut med nya publikationer om vägars
barriäreffekter och faunapassager.
För närvarande arbetar man med en
rapport som beskriver olika fauna
passager i Stockholmsregionen.
• Sök: Trafikverket + webbutik
Åtgärdsprogrammet för barriär
effekter av vägar och järnvägar,
Vägverket, Banverket, 2005:61.
I rapporten identifieras väsentliga
barriäreffekter för friluftsliv och
biologisk mångfald av vägar och
järnvägar bl.a. i Stockholms
regionen.
• Sök: Barriäreffekter 2005:61
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Trafikverket och länen upprättar långsiktiga planer för statliga insatser i vägar,
järnvägar och annan transportinfrastruktur. Trafikverket ansvarar för planering,
byggande samt drift och underhåll av statlig infrastruktur för vägar och järnvägar.
SL har ansvar för landstingets trafikpolitiska uppdrag och är huvudman för länets
kollektivtrafik. Skogsstyrelsen verkar för ett hållbart skogsbruk och har b.la. ett
sektorsansvar för miljömålet Levande skogar.
Kommunerna har huvudansvaret för mark- och vattenanvändning och är viktiga
aktörer i genomförandet av den regionala utvecklingsplanens mål och åtaganden.
KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bevakar och tillvaratar kommunernas
intressen och främjar samverkan mellan kommunerna.
Det finns flera andra aktörer som direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av
grönstrukturen och de svaga sambanden på regional nivå. Det ideella nätverket
Skydda Storstockholms gröna kilar har sedan ca 15 år tillbaka varit drivande för kilarnas utveckling, skydd och användning. Nätverket består av ett tjugotal ideella organisationer där Naturskyddsföreningen har en central roll.
Planer
Det viktigaste dokumentet för regional samordning är den regionala utvecklings
planen RUFS 2010 med tillhörande miljöbedömning och MKB. I RUFS 2010 pekas
områden ut där bebyggelse bör prioriteras, t.ex. i regionala stadskärnor och stationsnära lägen och områden där grönstrukturen bör prioriteras, t.ex. gröna kilar, gröna
värdekärnor och gröna svaga samband. I regionplanen redovisas också vilken regional infrastruktur som bör prioriteras. Slutlig avvägning av olika lokaliseringar görs i
efterföljande beslut i den kommunala planeringsprocessen. I RUFS 2010 beskrivs
planeringsmål, åtaganden och regionala förhållningssätt till regional grönstruktur
och hur olika delar bör utvecklas, bevaras och tillgängliggöras.
Trafikverket ansvarar för genomförande av både nationella och regionala infrastrukturplaner. Detta kan påverka uppkomsten av nya svaga samband och/eller innebära åtgärder i befintliga svaga samband. SL arbetar b.la. med planer för spårtrafik
för att utveckla länets kollektivtrafik. Vid upprättande av nationella och regionala
transportplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras.
Underlag
TMR, Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och Skogsstyrelsen tar fram länsomfattande program och underlag som berör arbetet med regional grönstruktur och
därmed svaga samband i kilarna.
TMR har tagit fram flertalet rapporter om regionens gröna och blå strukturer och
tillämpat ett systemperspektiv på frågorna. I det regionala utvecklingsarbetet utvecklas metoder och kunskapsunderlag för att genomföra RUFS 2010:s åtaganden och för
att följa upp planen. TMR har bl.a. kartlagt upplevelsevärden i de gröna kilarna, tagit
fram värdebeskrivningar för kilarna och utvecklat underlag för stadsutveckling och
lokal grönstruktur, en s.k. gröntypologi. Från TMR:s hemsida finns möjlighet att
ladda ner en stor mängd GIS-underlag från RUFS 2010.
Länsstyrelsen tar fram olika kunskapsunderlag, rapporter och GIS-underlag som
stöd för natur- och kulturmiljöfrågor. Ett exempel är rapporten Aldrig långt till naturen, som redovisar vilka tätortsnära naturområden i regionen som bör skyddas, varav
flera utgör del av de gröna kilarna och de svaga sambanden. Ett flertal av de utpekade
gröna värdekärnorna och de svaga sambanden berörs också av riksintressen.
Även Trafikverket tar fram olika kunskapsunderlag, rapporter och GIS-underlag för
att identifiera och åtgärda behov inom natur- och kulturmiljö. Trafikverket har bl.a.
tagit fram ett åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar. I rapporten
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identifieras väsentliga barriäreffekter för friluftsliv och biologisk mångfald av vägar
och järnvägar bl.a. i Stockholmsregionen. Utpekade områden har varit underlag för
prioritering och lokalisering av de svaga sambanden i RUFS 2010.
En kommunikationsstrategi och designplattform för kilarna kan vara ett stöd för
att ta fram information, skyltning m.m. i samband med olika utvecklingsprojekt i
svaga samband och kilarna som helhet. I dag finns ingen självklar huvudman för
sådant arbete.
Processer
Flera olika aktörer bidrar till genomförandet av strategier och åtaganden som är
utpekade i RUFS 2010.
TMR arbetar b.la. med kunskaps- och metodutveckling, processtöd, samordning,
uppföljning och omvärldsbevakning. En regional process med bred medverkan och
förankring i både framtagande och genomförande av RUFS är avgörande för den
regionala utvecklingsplaneringen.
Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar på olika sätt
med dialog och informationsspridning exempelvis vid konferenser, workshops, i nätverk och i olika samverkansformer, i direkt dialog m.m. Dessa processer vänder sig
oftast till politiker, tjänstemän och andra personer med ett professionellt intresse i
frågorna. Ett återkommande forum för aktörer som arbetar med den regionala grön
strukturen är konferensen Storstadsnatur. I det regionala miljömålsarbetet sker b.la.
en dialog om biologisk mångfald och tätortsnära natur.
Kommunerna har en central roll för att informera och skapa engagemang för den
regionala grönstrukturen bland kommunens politiker, invånare och verksamma.
Nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar består av ett tjugotal ideella organisationer där Naturskyddsföreningen har en viktig funktion. Nätverket arbetar bl.a.
med opinionsbildning, naturguidningar, folkbildning om naturen och de gröna
kilarna i allmänhet, b.la. genom det årliga evenemanget Gröna kilars dag.

LÄS MER: Planerings
underlag för landskapsanalyser m.m. Bilaga 2.
Exempel på regionala
underlag som kan
användas i arbetet med
svaga samband.

LIT TER ATUR:
Grönstruktur och landskap i
regional utvecklingsplanering,
rapport 9:2008, Regionplaneoch trafikkontoret. Rapporten
beskriver b la de olika aktörernas
roller och ansvar för grönstruktu
ren, funktioner, värden och
avgränsning av kilarna och deras
värdekärnor samt olika kunskaps
underlag i regionen.
På TMR:s och vissa kommuners
hemsidor finns information om
olika mellankommunala samver
kans projekt. Exempelvis doku
mentation från konferensen
Storstadsnatur 2010.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang s. 95. Om
vad en kommunikationsstrategi och designplattform kan vara.

Mellankommunal skala
Mellankommunal samordning och samverkan är särskilt viktig för de gröna kilarna
och de svaga sambanden eftersom de har en geografisk utbredning som inte följer
kommun- eller länsgränser. Det är framförallt kommunerna i och i anslutning till en
kil som ansvarar för att frågor gällande kilens utveckling samordnas. Samordning
bör ske med samtliga av kilen berörda kommuner. Länsstyrelsen ska vid prövning av
kommunala planer granska om mark- och vattenanvändningsfrågor, bl.a. de gröna
kilarna, som angår flera kommuner har samordnats på lämpligt sätt. Om så inte skett
kan det vara ett skäl för ingripande. I det regionala utvecklingsarbetet arbetar Landstinget med samordning av frågor av regional betydelse.
Planer
Det finns inga lagkrav på att särskilda planer tas fram för samordning av mellankommunala frågor. Däremot är det både möjligt och ibland lämpligt att använda fördjupningar av översiktsplaner eller detaljplaner för mellankommunal samordning, när
frågor går över kommungräns och berör flera kommuner. Regionplaneorganet kan
också ta fram delregionala planer när det anses behövas, t.ex. för samordning av en
regionalt viktig fråga. Ett exempel är den delregionala planen för kust och skärgård.

LIT TER ATUR:
Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar. Region
plane- och trafikkontoret,
1–10:2004. I rapporterna har
upplevelsevärdena i respektive
grönkil identifierats. Några av
rapporterna finns på internet.
• Sök: Upplevelsevärde + kilens
namn
På TMR:s och vissa kommuners
hemsidor finns information om
olika mellankommunala sam
verkansprojekt. Exempelvis
dokumentation från konferen
sen Storstadsnatur 2010.
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LÄS MER: Mellan
kommunal samverkan och
måldokument för kilarna,
s. 54. Kapitlet beskriver
vad mellankommunal
samverkan och måldokument kan vara.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang s. 95. Om att
hitta en tydlig identitet,
information och marknadsföring samt naturoch kulturguidningar och
evenemang.

Underlag
I dagsläget finns få exempel på kilspecifika underlag. De gröna kilarnas utpräglat mellankommunala karaktär innebär dock att mycket går att vinna på att ta fram sådana
underlag som sedan kan användas av enskilda kommuner. I rapporten föreslås att
kommuner tillsammans arbetar fram måldokument för kilen som en del av den mellankommunala samordningen. Kommuner i samverkan, eller enskilda kommuner,
kan också arbeta med kilanalyser för att få underlag för att bedöma hur enskilda
åtgärder påverkar kilen som helhet.
Processer
Kontinuerlig mellankommunal samverkan för kilarna är en viktig arbetsform för att
hitta de bästa lösningarna för utveckling av kilarna och för att stärka svaga samband.
Samverkan för gröna kilar är under utveckling eller pågår i flera kilar, och har bl.a.
etablerats i Rösjö-, Angarn- och Bogesundkilarna.
Det finns också delregionala samverkansgrupper som inte är kilspecifika men där
det finns en potential att integrera grönstrukturfrågor i samhällsplaneringen t.ex.
på Södertörn, i Nordost-samverkan och ABC-stråket. Det finns även etablerad samverkan för olika avrinningsområden.
I rapporten finns förslag på hur myndigheter, kommuner och andra aktörer kan
arbeta med processer för att skapa engagemang kring kilarna genom information och
marknadsföring, natur- och kulturguidning och evenemang, samt genom att hitta en
tydlig identitet för kilen.

Kommunal skala
Kommunerna är en central aktör för planering av grönstrukturfrågor och genom
förande av åtgärder, både genom sitt ansvar för planering av mark- och vattenanvändningen och som verksamhetsutövare och markägare. Genom sitt planeringsansvar
kan kommunerna i många avseenden styra var exploatering sker eller inte sker. De har
också ett ansvar för att anpassa de nationella miljömålen till den kommunala skalan.
Länsstyrelsen har ett ansvar i den kommunala skalan, genom att tillhandahålla planeringsunderlag och genom sitt tillsyns- och tillståndsansvar.
Det finns många intresseföreningar som är engagerade på den kommunala nivån.
Utvecklingen i kommunerna är i hög grad beroende både av intresseföreningar men
också av initiativ och engagemang hos enskilda markägare, företagare och andra
företrädare för näringslivet.
Planer
Översiktsplanen (ÖP) och eventuella tillhörande tematiska tillägg, samt tillhörande
MKB, är det viktigaste dokumentet för avvägningar mellan olika allmänna intressen,
såsom utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling och säkerställande
av grönstrukturen. Översiktsplanen anger riktlinjer för kommunens mark- och vattenanvändning. Det innebär en prioritering av exempelvis utbyggnadsområden, värden som behöver säkerställas eller andra inriktningar. En ÖP kan ge riktlinjer för hur
bebyggelse och de gröna kilarnas svaga samband bör utformas för att samspela med
varandra eller hur den regionala grönstrukturen ska bevaras och utvecklas.
De kommunala översiktsplanerna är olika i sin karaktär och inriktning. En plan
med väl avvägda ställningstaganden mellan olika intressen och tydliga riktlinjer, ger
ofta ett bra stöd för att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna och deras
svaga samband. En översiktsplan som däremot redovisar grönstrukturens strategiska
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betydelse på en separat sektorskarta, ger sällan tillräckligt stöd när eventuella konflikter mellan allmänna intressen uppstår. Översiktsplanen ska också ange hur kommunen förhåller sig till mellankommunala intressen. I miljöbedömningen, som utgör
en del av planprocessen, är de gröna kilarna och dess svaga samband en av de mellankommunala frågor som särskilt ska belysas.
I många av regionens nyare översiktsplaner är den regionala grönstrukturen,
inklusive svaga samband, markerad på den sammanvägda markanvändningskartan
eller på temakartor.
Trafikverket och SL arbetar med infrastrukturplaner och projekt i olika skeden på
kommunal nivå, som kan påverka uppkomsten av nya svaga samband eller innebära
åtgärder i befintliga svaga samband.

LIT TER ATUR:
På Trafikverkets hemsida går
det att läsa om planerade och
pågående väg- och järnvägs
projekt i Stockholmsregionen.
• Sök: Trafikverket

LÄS MER: Fysisk
planering för regionala
gröna kilar och svaga
samband s. 83. Kapitlet
beskriver hur de svaga
sambanden kan behandlas i ÖP och TÖP.

Underlag
Översiktsplanernas karaktär och innehåll ställer olika krav på kompletterande underlag och sektorsbeskrivningar. Exempel på underlag som ger stöd för en avvägning
mellan olika intressen i översiktsplanen är både kommunala underlag i form av grönplan, miljö-/hållbarhetsprogram, kulturmiljö- och naturvårdsprogram och olika
regionala program, mål och planeringsunderlag.
Dessa underlag ger även ett visst stöd för arbetet med kilarnas svaga samband i den
kommunala skalan. Här ska även nämnas kunskapsunderlag om vattenplanering,
lokal trafikförsörjning, klimatanpassning m.m. som är viktig kunskap att väga in. Det
finns stora friheter för en kommun att själv, med stöd av regionala underlag, utveckla
strategiska sektorsanalyser för sin övergripande planering.
Processer
Samrådsprocesser kring kommunövergripande planeringsdokument är viktiga för
att skapa kunskap och förståelse för bl.a. de gröna kilarnas och de svaga sambandens
förutsättningar. En kommun, eller andra organisationer och företag kan också arbeta
med kommuntäckande informations- och marknadsföringsmaterial, hemsidor samt
med natur- och kulturguidningar och evenemang för att lyfta fram de gröna kilarna
och de svaga sambandens roll i dessa.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang s. 95. Om
information och marknadsföring samt naturoch kulturguidningar och
evenemang.

Områdesskala
Det är på områdesnivå som de mål, strategier och planer som tas fram för den regionala, mellankommunala och kommunala skalan får sitt fysiska uttryck. Den slutliga
avvägningen av olika lokaliseringar görs på denna nivå. Kommunen har genom sitt
planmonopol möjlighet att påverka vilka områden som ska bebyggas och vilka
områden som ska planläggas som park, naturmark eller som rekreationsområden.
Kommunen har också möjlighet att påverka själva exploateringens utformning.
De viktigaste aktörerna på områdesnivå är kommun, Trafikverket, SL, mark- och
fastighetsägare, intresseorganisationer och allmänhet. Närboende, intresseorganisationer och verksamheter såsom skolor och idrottsföreningar är även viktiga aktörer.
Markägaren har bestämmanderätt över, och förvaltar, sin mark. Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter för allmänheten att fritt röra sig i skog och mark.
Planer
Utformning och placering av infrastruktur och bebyggelse har stor betydelse för hur
de gröna kilarna påverkas. Vissa utbyggnader riskerar att leda till att nya svaga samband skapas eller till att redan svaga samband helt bryts. I en fördjupning av över25
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LIT TER ATUR:
På Trafikverkets hemsida går
det att läsa om planerade och
pågående väg- och järnvägs
projekt i Stockholmsregionen.
• Sök: Trafikverket
LÄS MER: Fysisk
planering för regionala
gröna kilar och svaga
samband s. 83. Kapitlet
beskriver hur de svaga
sambanden kan behandlas i FÖP, DP, bygglov och
miljöbedömning.

LÄS MER: Skyddsformer
för svaga samband s. 89.
Om naturreservat,
kulturreservat, utvidgat
strandskydd och naturvårdsavtal.

LÄS MER: Kompensationsåtgärder, s. 93
Kapitlet beskriver vad
kompensationsåtgärder
är.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband vid infra-
struktur s. 71. Om hur
barriäreffekter orsakade
av infrastruktur kan
minskas.

LÄS MER: Finansieringsformer, bilaga 1. Bilagan
ger exempel på olika
bidrag som kan sökas
för att ta fram kunskapsunderlag och utföra
åtgärder i svaga samband.

siktsplanen (FÖP) görs avvägning mellan olika intressen för en del av kommunen. En
FÖP kan på samma sätt som en översiktsplan ge riktlinjer för framtida markanvändning. I detaljplaner regleras markanvändningen, läge av en byggnad eller anläggning
samt exempelvis om svaga samband ska planläggas som park, naturmark eller som
rekreationsområde.
När Trafikverket planerar och bygger väg och järnväg sker arbetet i olika skeden,
från idéskede, förstudie, väg- och järnvägsutredning till arbets- eller järnvägsplan.
Planeringen blir successivt allt mer detaljerad. Avvägning mellan lämpliga lösningar,
hänsynstagande och förslag till åtgärder sker i dessa olika skeden för varje enskilt
projekt och i en process mellan Trafikverket, landstinget, kommun och länsstyrelse
och allmänhet. Utbyggnad av spår för kollektivtrafiken följer samma planprocess.
Kommunerna ansvarar för planer och insatser i det lokala vägnätet.
Det starkaste formella skyddet för natur- och kulturmiljöer är inrättande av naturoch kulturreservat. Till reservatsbesluten hör skötselplaner som beskriver hur värdena i området ska bevaras och utvecklas. Både länsstyrelse och kommun kan besluta
om skydd som reservat. Där svaga samband gränsar till vatten kan kommunen föreslå
utvidgat strandskydd till 300 meter. Det är länsstyrelsen som beslutar om utvidgning.
Naturvårdsavtal är ett sätt att skydda svaga samband på kortare sikt.
I samband med infrastrukturprojekt och vid fördjupning av översiktsplanen och
detaljplaner som påverkar gröna kilar och deras funktion, bör den behovsbedömning
som ska göras innefatta en bedömning av risk för betydande påverkan på kilens funktioner. I de fall behovsbedömningen inte leder till en separat miljöbedömning bör konsekvenser på kilen beskrivas i planbeskrivningen. Vid all exploatering är en lokal
landskapsanalys viktig. Analysen bör visa hur kilen samspelar med omgivningen och
hur ny exploatering påverkar samspelet. Den bör också visa hur kilen kan samverka
med den nya exploateringen t.ex. genom att utgöra en del av den lokala grönstrukturen och dagvattenhanteringen. I vissa fall kan kompensationsåtgärder enligt miljöbalken vara aktuella.
Underlag
Många faktorer som kan vara avgörande för fungerande svaga samband i en kil går
inte att reglera i planer eller i markanvisningsavtal. Det är därför viktigt att knyta t.ex.
gestaltningsprogram, miljö- och hållbarhetsprogram och kompensationsåtgärder till
planer. Programmen bör beskriva hur den nya exploateringen kan bidra till upplevelsen av och funktioner i kilen. De bör också innehålla riktlinjer för vilka insatser som
ska göras för att uppnå gemensamt uppsatta mål. För att lokala åtgärder så långt möjligt ska bidra till positiv utveckling av de gröna kilarna bör de ta avstamp i de regionala
och mellankommunala analyser, planer och strategier som tagits fram för kilarna.
Processer
Vissa åtgärder som kan få stora konsekvenser för kilarnas funktion kan ej regleras i
PBL-planer. Detta kan t.ex. handla om hur tomtmark eller golfbanor utformas.
Det är därför viktigt att informera markägare, föreningar, boende och verksamma i
och i anslutning till svaga samband om hur de kan göra för att bidra till sambandets
funktion.
Många av de värden och funktioner som finns i svaga samband kräver skötsel för att
de ska finnas kvar. Olika typer av skötselplaner krävs för att upprätthålla värden.
Inom områden med aktivt skogsbruk kan markägaren ta fram skogsbruksplaner som
anpassas för att främja viktiga rekreations- och naturvärden. Allmänhet, skolor, företag eller organisationer kan engageras i skötseln och utvecklingen av svaga samband
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genom att delta i olika skötselinsatser eller få ansvar för att sköta partier av ett svagt
samband.
När exploateringar sker i eller intill en kil kan kompensationsåtgärder användas
som ett sätt att engagera markägaren att utveckla de värden som finns kvar inom ett
svagt samband.
Processen kring framtagande av planer och reservat är viktig för att skapa kunskap
och förståelse för de gröna kilarnas och de svaga sambandens förutsättningar hos
olika aktörer. För att förtydliga ett enskilt svagt sambands roll bör kommunen arbeta
med information och marknadsföring, både genom skyltning i det svaga sambandet
och genom riktad information till boende, skolor, organisationer och näringsliv som
på olika sätt använder svaga samband. Svaga samband kan också uppmärksammas
genom natur- och kulturguidning och evenemang.

LÄS MER: Kompensationsåtgärder, s. 93.
Kapitlet beskriver vad
kompensationsåtgärder
är.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang s. 95. Om
olika former för att skapa
engagemang kring svaga
samband.
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svaga samband och bebyggelse

När Stockholmsregionen växer i snabb takt måste svåra avväg
ningar ibland göras vid utveckling av infrastruktur, bebyggelse
och grönstruktur. Vilka prioriteringar ger långsiktigt hållbara
lösningar och positiva synergieffekter? Varför är det viktigt med
stora, sammanhängande gröna kilar ända in mot citykärnan?
I det här kapitlet utvecklas kunskapen om vilka värden och
funktioner som gröna kilar bidrar med, när de har väl funge
rande svaga samband. Många av dessa funktioner består av
ekosystemtjänster d.v.s. tjänster som naturen erbjuder oss
människor. De är därför starkt kopplade till läget nära tärorten.
Kapitlet inleds med en faktaruta som förklarar detta begrepp.

FAK TA: Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänst = den nytta som människan har av ekosystemen
Ekosystemtjänster är alla tjänster som ekosystemen tillhandahåller människan och som mänsklig
välfärd och ekonomisk utveckling är direkt och indirekt beroende av. Begreppet används för att
mäta värdet på de varor och tjänster som natursystemen producerar i ett samhälle. Eftersom
ekosystemtjänster kan prissättas, även om det kan vara svårt, går de att jämföra med andra
varor och tjänster. Detta gör det möjligt att göra ekonomiska avvägningar och bedöma vad man
tjänar respektive förlorar t.ex. vid exploatering av naturmark.
Planeringen för, och utvecklandet av, Stockholmsregionens stadsbygd med dess grönytor,
påverkar både hur regionen fungerar i dag och framtida generationers möjlighet att använda
ekosystemtjänster. De gröna kilarna tillhandahåller ett flertal viktiga tjänster till Stockholms
regionen. De svaga sambandens läge och utformning är särskilt viktiga, och ibland avgörande,
för att dessa tjänster ska fungera.
Olika slags ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan indelas på olika sätt. Det vanligaste är en indelning i producerande,
reglerande, kulturella och understödjande tjänster där de tre första är beroende av funktionerna
i den sistnämnda. I planeringen och i själva åtgärderna är det oftast viktigt att fokusera på mång
funktionella ytor där flera ekosystemtjänster verkar tillsammans, i stället för att bara optimera en
tjänst. I ekosystemtjänster ingår inte rena naturresurser som formas av geologiska processer,
som sten och grus.
Producerande ekosystemtjänster
Människan är i sin vardag beroende av det naturen producerar i form av mat, bränsle samt
djur- och växtfibrer som används som material i till exempel kläder. Vi är även beroende av
biokemikalier som finns i mediciner och genetiska resurser för exempelvis växtförädling. Produ
cerande tjänster är ofta lättare att identifiera och hantera än övriga tjänster eftersom de är
fysiska tjänster som är ett direkt resultat av naturens arbete. Dessa tjänster går ofta att värdera i
pengar, t.ex. hur mycket ett jordbruk ger eller vad man kan tjäna på en medicin som kommer
från någon av naturens växter. Producerande ekosystemtjänster ökar i dagens samhälle, ofta på
bekostnad av övriga tjänster.
Reglerande ekosystemtjänster
Detta är tjänster som hjälper till och reglerar andra tjänster eller företeelser. Reglerande eko
systemtjänster har höga ekonomiska värden men sällan ett uttalat marknadspris, vilket gör att
deras betydelse sällan uppmärksammas i dagens samhälle. Här finns pollinering som bidrar till
avkastningen på våra odlingar, utjämning av höga vattenflöden som hjälper oss att stå emot
översvämningar samt naturlig bekämpning av skadedjur som minskar behovet av pesticider.
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Kulturella ekosystemtjänster
Kulturella tjänster är associerade med vår kultur eller vår kulturhistoria. De är mer immateriella
än producerande och reglerande ekosystemtjänster och spänner över ett brett spektrum, från
rekreation och upplevelsevärden i naturen och ekoturism, via estetiska värden, inspirationsvär
den och kulturarvsvärden till värden för religion och känsla av tillhörighet. Vissa av dessa tjänster
kan man köpa och sälja, som till exempel guidade naturturer. Andra är mer svårvärderade, som
till exempel upplevelsen av tysthet och rymd när man vistas i naturen.

LIT TER ATUR:
The economics of ecosystems
and biodiversity (TEEB). TEEB är
ett internationellt initiativ för att
uppmärksamma de ekonomiska
fördelarna med biologisk mång
fald.
• Sök: TEEB

Understödjande ekosystemtjänster
Understödjande tjänster är av grundläggande karaktär för människans och naturens fortlevnad
på jorden. De är nödvändiga för att de andra ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Här ingår
biologisk mångfald, som är en bärande ekosystemtjänst för exempelvis både genetiska resurser,
pollinering och upplevelsevärden. Denna grupp innehåller även växternas fotosyntes som tar
tillvara solens energi och de övergripande näringscykler som krävs för alla producerande eko
systemtjänster t.ex. förflyttning av näring från jord till växt, från växt till djur och åter till jorden
när djur dör och förmultnar.
Vilka ekosystemtjänster påverkas av svaga samband?
De tjänster som påverkas av svaga samband i de gröna kilarna är markerade med fet text i
tabellen. Dessa ekosystemtjänster beskrivs närmare i denna rapport. Tjänsterna är antingen
beroende av ekologiska spridningssamband, av stora sammanhängande grönområden eller är
av stor betydelse för funktioner i den regionala stadsbygdens hårdgjorda landskap.

Producerande

Reglerande

Kulturella

• Mat
• Genetiska resurser
• Energi (biobränslen)
• Biokemikalier, medicin och naturmedicin
• Material (djur och växtfiber

• Rening av luft
• Klimatreglering
• Rening av vatten
• Vattenreglering
• Pollinering
• Fröspridning
• Reglering av skadedjur
• Bullerdämpning
• Koldioxid-bindning

• Hälsa
• Fritidsupplevelser (inklusive
ekoturism)
• Estetiska värden
• Sociala relationer
• Undervisning och kunskap
• Tysta områden
• Vetenskapliga upptäckter
• Intellektuell och andlig inspiration

understödjande
• Biologisk mångfald
• Vattencykeln
• Näringscykler
• Jordformation
• Fotosyntes

Översiktlig indelning av ekosystemtjänster. Tjänster som är beroende av fungerande
svaga samband i de gröna kilarna, eller där svaga samband kan ha en viktig funktion,
är markerade i fet stil. Tabellen innebär inget ställningstagande för vilka tjänster som
är relevanta att ha inne i en storstadsregion. Urvalen har gjorts i samråd med Beijer
institutet/Stockholm Resilience Centre.
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Svaga samband
och bebyggelse
Stockholmregionens gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden i anslutning till regionens bebyggelsestruktur. Deras värden och funktioner har en stark
koppling till bebyggelsen och de invånare som bor där. Beroende på läge och innehåll
kan de upplevas på olika sätt, exempelvis som en del av den lokala grönstrukturen av
parker och grönområden eller som barriärer mellan olika bostadsområden.
Många gröna svaga samband är både viktiga länkar i kilstrukturen och väl integrerade delar av den regionala stadsbygden. De uppmuntrar till aktiviteter och möten,
de ger olika naturupplevelser och förser omgivande bebyggda områden med eko
systemtjänster. Som delar av ett större system av gröna kilar har de en stor utveck-

FAK TA: Svaga samband i
anslutning till stadsbygden
erbjuder viktiga reglerande
ekosystemtjänster till staden
såsom rening av luft, klimat
reglering, rening av vatten och
vattenreglering och kulturella
tjänster som hälsa, fritidsupplevelser, estetiska värden,
sociala relationer, undervisning
och kunskap.

Adam Haglun d/ ma skot

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i anslutning till bebyggelse, s. 63.
Här finns exempel på hur
bebyggelse och svaga
samband kan planeras för
att interagera med
varandra.

Tätortsnära grönområden av god kvalitet bidrar till en attraktiv boendemiljö.
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lingspotential och kan bidra till en attraktiv, hållbar stadsbygd. Samtidigt är det
viktigt att inte skapa flera svaga samband i kilarna.

EXEMPEL: Värdering av stadskvaliteter
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Närhet till City

En attraktiv boendemiljö
Tätortsnära grönområden av god kvalitet bidrar till en attraktiv boendemiljö. Flera
studier visar att stora park- och naturområden värderas högt. Kommuners och exploa
törers intresse för att bygga i natursköna och/eller naturnära lägen speglar detta,
vilket kan utläsas i exempelvis bostadsannonser. Studien Värdering av stadskvaliteter
visar att närhet till park är en av de viktigaste faktorerna som avgör hur mycket man är
beredd att betala för en bostadsrätt.
Genom en god utformning kan svaga samband stärka eller komplettera den lokala
grönstrukturen. De svaga sambanden utgör en port ut till betydligt större naturområden i grönkilarna, vilket är ett mervärde och bidrar till ökad attraktivitet. En liten
park kan upplevas som rymlig om den leder ut till stora grönområden. De artrika
kilarna gör också att parker och tomter i deras omgivning får en större mångfald av
fåglar och insekter. Parker som ligger intill svaga samband kan på liknande sätt bidra
till att stärka ett svagt sambands olika funktioner. Där svaga samband ligger nära
tätbebyggda områden eller utgör en länk mellan olika bostadsområden kan de ha
potential att utvecklas till stads- eller naturparker.
Mot bakgrund av den betydelse de svaga sambanden har för en attraktiv boendemiljö, är det viktigt att prioritera bostäder och anläggningar med rekreationsbehov
framför verksamheter, i gränsen mot svaga samband.
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Tillgång till park var en av sju
stadskvaliteter som värderades i
studien.

LIT TER ATUR:
The image of the city, Kevin
Lynch 1960. Boken beskriver
b.la. hur stadens orienterbarhet
fungerar.
• Sök: Finns på välsorterade
bibliotek.
Bostadsnära natur – inspiration och vägledning, Boverket
2007. Skriften ger inspiration
och stöd till kommuner i arbetet
med bostadsnära natur.
• Sök: Bostadsnära natur
Boverket.
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I studien Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen har olika stads
kvaliteters, t.ex. tillgång till park och natur, påverkan på bostadsrättspriser beräknats. Det har gjorts genom att analysera relationen mellan bostadspriser och tillgång till park inom 1 km. Studien visar att det inte bara är tillgången till park som
är viktig utan också storleken på parkmiljön. Mellan bostadsrätter med tillgång
till 17 hektar park och 27 hektar park ökar pris per boyta med 600 kr/kvm om alla
andra parametrar är lika. Studien visar samtidigt att det är parker som värderas
högt när man köper bostadsrätt, medan tillgången till grönyta eller natur inte gett
samma utslag. Med park menas grönområde större än 0,5 hektar där marken till
stora delar är klippt gräs och där det finns anläggningar för lek, sport och idrott.
Detta innebär att det inte bara är tydligt anlagda parker som räknats in i analysen
utan även mer extensiva områden på gränsen mellan park och natur.
• Sök: Värdering av stadskvaliteter PM alt. Värdering av stadskvaliteter info 2011:3

Stadsbygdens grönstruktur
Ett system av parker och grönområden ger struktur åt och ökad orienterbarhet i den
regionala stadsbygden. Enligt arkitekten och stadsplaneraren Kevin Lynch bidrar
olika element till stadens orienterbarhet såsom kontrast, distinkt form, kontinuitet,
dominans, tydliga fogar, riktade skillnader, ökad visuell räckvidd, rörelseinsikt, rytmiska sekvenser samt namn och betydelse. Vegetation, vatten och natur är element
som på olika sätt kan bidra till detta i stadsbyggandet.
De gröna kilarna bidrar till orienterbarhet på många platser i Stockholmsregionen,
bl.a. genom den kontrast de utgör till bebyggelsen. Genom kilarnas sammanhållna
struktur och storlek ger de kontinuitet och dominans på ett sätt som mindre parker
inte ger. För att både behålla grönkilarnas strukturerande funktion men samtidigt
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minska eventuellt upplevd barriäreffekt mellan olika stadsdelar, bör svaga samband
utformas med särskild omsorg.
Det är viktigt att det blir tydligt om grönytor är privata, halvprivata eller offentliga.
Otydlighet kan innebära att ett svagt samband inte känns offentligt tillgängligt och
därför inte nyttjas fullt ut utan i stället upplevs som en barriär. Utformning är ofta
avgörande för om ett svagt samband upplevs som tillgängligt eller ej.

EXEMPEL: Stockholms stads ytterstad

Stockholms stads ytterstad planerades och byggdes ut med ett system av parker
och parkstråk som strukturerande element mellan de olika stadsdelarna. Än i dag
bildar detta parknät stommen i ytterstadens grönstruktur. Delar av detta parknät
eller grönstråk ingår i det regionala systemet av kilar och några sammanfaller
med svaga samband.

Viktiga mötesplatser mellan stadsdelar
Parker och naturområden, gator, promenadvägar och torg är exempel på stadens
offentliga rum som är tillgängliga och öppna för alla. De offentliga rummen har en
central betydelse för livet i staden. De bidrar generellt sett till att stärka social sammanhållning, öka det sociala kapitalet och stärka boendes känsla av tillhörighet.
Många urbana offentliga rum kan utesluta grupper t.ex. genom ekonomisk segmentering eller möblering som riktar sig till tydliga målgrupper. Naturområden saknar
oftast sådan möblering, vilket ökar möjligheten för människor att ses, mötas och
skapa relationer till varandra över generations-, klass- och kulturgränser i dessa
områden. Ett inbjudande och tillåtande offentligt rum skapar förutsättningar för
demokrati. De svaga sambanden har en särskild roll i detta sammanhang eftersom de
kan utgöra en länk mellan stadsdelar med stor skillnad i socioekonomisk och kulturell
struktur. Svaga samband utformade som mötesplatser kan ha en viktig funktion i
Stockholmsregionens mindre tätbefolkade områden, där målpunkterna är färre och
där urbana mötesplatser som torg kan upplevas öde och mindre attraktiva.
Strategiskt läge i anslutning till regionala stadskärnor och infrastruktur
Flera svaga samband ligger i anslutning till de starkt växande regionala stadskärnorna. Det är här som svaga samband kan ha sin främsta funktion som noder ut i
grönkilarna. Till de regionala stadskärnorna finns ofta god kollektivtrafik och områdena är tätbefolkade, vilket motiverar att satsa resurser på att utveckla svaga samband
som attraktiva parker och rekreationsområden. Att utveckla tillgängligheten till
kilarna i goda kollektivtrafiknära lägen, kan både öka möjligheten för invånare utan
bil att komma ut i de gröna kilarna och ge ett transportalternativ till de som har bil.
Ett svagt samband som är väl integrerat med en regional stadskärna kan stärka
dess image och varumärke. Detta gäller även för svaga samband som ligger intill verksamhetsområden, eftersom de kan erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet och avkoppling i större grönområden för de som jobbar i eller besöker dessa områden. Växande
regionala stadskärnor och verksamhetsområden kan samtidigt innebära en målkonflikt, om viktiga värden och funktioner i svaga samband hotas eller nya svaga samband skapas. I avvägningar mellan olika intressen är det viktigt att göra prioriteringar
som är hållbara i ett långsiktigt tillväxtperspektiv och inte bara på grönstrukturens
bekostnad. Det ska finnas en ambition att skapa synergieffekter för många olika
intressen. Ett svagt samband som är en välbesökt och etablerad del av den byggda
miljön, löper mindre risk att längre fram bebyggas.

LIT TER ATUR:
Mötesplatser i Stockholms
regionen, Stockholms läns lands
ting 2010. Rapporten beskriver
forskning och litteratur om mötes
platser samt ger konkreta exem
pel på mötesplatser i Stockholm,
Malmö och Norrköping.
• Sök: Mötesplatser i Stockholms
regionen

LIT TER ATUR:
RUFS 2010, karta 23: Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden
och vatten. På kartan finns gröna
stationer, d.v.s. stationer inom
300–500 meter från en grönkil,
utmärkta.
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EXEMPEL: Rives D’Arcins

Vid floden La Garonne i Bordeaux ligger köpcentret Rives D’Arcins. Köpcentret
har gjort närheten till ett vackert naturområde till en viktig del av sitt varumärke.
De har medverkat till att restaurera miljön intill floden där det bland annat
anlagts bryggor och en skulpturpark. På köpcentrets Bordeaux hemsida lockas
besökaren att efter shoppingrundan ta en avkopplande tur i parken. I anslutning
till shoppingcentret finns också ett informationscentrum som arbetar med att
få människor att upptäcka och förstå naturen både genom barnaktiviteter och
konferenser riktade till vuxna.
• Sök: Rives d’Arcins Infos locales (sidan är huvudsakligen på franska)

LIT TER ATUR:
Mångfunktionella ytor – Klimat
anpassning av befintlig bebyggd
miljö i städer och tätorter
genom grönstruktur, Boverket
2010. En idé- och inspirations
skrift om att klimatanpassa
befintlig bebyggd miljö. Inne
håller både fakta, exempel och
tips på ytterligare litteratur om
grönytors potential för reglering
av temperatur, vatten och luft
kvalitet.
• Sök: Mångfunktionella ytor
Boverket
Ekologisk restaurering av
vattendrag,Naturvårdsverket
& Fiskeriverket, 2008. Fokus för
skriften ligger på praktiska åt
gärder som strävar efter att åter
ställa naturliga processer, flöden
och strukturer.
• Sök: Ekologisk restaurering av
vattendrag
RUFS 2010, karta 33: Vattenskyddsområden och sjöar med
särskilt åtgärds och skydds
behov
• Sök: RUFS 2010

Utjämning av vattenflöden och rening av vatten
Hantering av dagvatten, utjämning av stora vattenflöden och därmed minskade översvämningsrisker, blir en allt viktigare fråga i takt med att Stockholmsregionen byggs
ut och förtätas och fler ytor blir hårdgjorda. Prognoser för klimatförändringar visar att
vattenflödena kan öka betydligt framöver. Genom att behålla dalstråk oexploaterade i
gröna svaga samband kan stora vattenflöden från omgivande bebyggelse och hårdgjord
mark utjämnas på dessa ytor. Kopplingen till kilarna ger större ytkapacitet än vad
avgränsade parkområden kan ha. Det är också längs dalstråken många djur och människor föredrar att röra sig. Dagvattendammar kan utformas till attraktiva parkmiljöer.
Naturlig rening av vatten är ett billigt alternativ jämfört med att anlägga dagvattendammar. Icke hårdgjorda, vegetationsklädda ytor hjälper till med naturlig rening av
förorenat dagvatten eftersom vattnet kan filtreras genom marken och näringsämnen
tas upp av vegetationen. På så sätt belastas vattendragen inte lika hårt av det föro
renade vattnet som när det leds direkt i diken till sjöar.
Reningseffekten är kopplad till de gröna områdenas storlek och infiltrationsförmåga. När ett svagt samband rymmer vattendrag är det därför viktigt att sambandet
inte minskar i storlek så mycket att den gröna bufferten mellan vattendrag och hårdgjord yta försvinner. En skyddande trädzon mellan hårdgjord yta och vattendrag är
också viktig eftersom trädzonen stabiliserar vattenfårans stränder och minskar
stranderosion. Träd i strandzonen har även viktiga ekologiska funktioner för livet i
vattnet när grenar, löv och insekter faller ner och ger föda. Rötter i vattnet ger skyddade och varierande livsmiljöer som ökar den biologiska mångfalden. Träden ger
skugga som håller nere vattentemperaturen under varma dagar samtidigt som skuggan förhindrar att vattendragen växer igen med vass. Svaga samband som ligger i
anslutning till vattenskyddsområden och sjöar med särskilda åtgärds- och skydds
behov bör särskilt uppmärksammas. Även åsar och dess reningsfunktion bör beaktas.

EXEMPEL: Catskill Mountains

Catskill Mountains är ett skogsområde beläget 16 mil nordväst om New York.
Området förser hela staden med rent dricksvatten. Till följd av avverkning och
bebyggelseutveckling förorenades dricksvattnet gradvis. I mitten av 1990-talet
stod därför New York inför valet att bygga ett vattenreningsverk i staden för
9 miljarder USD eller att restaurera och skydda Catskill. Staden valde det senare
alternativet, vars slutnota landade på 2 miljarder USD. Den ekonomiska vinsten
med att låta naturen själv utföra arbetet att rena dricksvattnet blev enorm.
Samtidigt tryggades områdets biologiska och rekreativa värden.
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Temperaturreglering
Grönområden har en temperaturreglerande funktion som är viktig för Stockholms
regionens både täta och utbredda stadsbygd. Byggnader och hårdgjorda markbeläggningar, energi från industri, trafik och uppvärmningsanläggningar tillför stora mängder värme. På natten fungerar byggnader och hårdgjorda markbeläggningar som
element som utsöndrar värme, vilket gör att staden inte kyls ner lika snabbt som dess
omland. Samtidigt minskar den avkylande effekt som avdunstning ger, på grund av
bristen på vegetationsytor som håller kvar vatten och den vindreduktion byggnaderna
skapar. Detta betyder att stadens temperatur är högre och luftfuktigheten lägre i förhållande till dess omland. Detta kallas urban värmeöeffekt.
Urbana grönområden minskar värmeöeffekten genom att de är svalare nattetid än
hårdgjorda ytor. Temperaturskillnaden skapar olika lufttryck mellan grönområden
och bebyggd miljö. Detta ger i sin tur upphov till svaga vindar ut från grönområdet till
dess omgivning, så kallad parkbris. Stora grönområden (>50 ha) kan sänka lufttemperaturen i bebyggda områden 400 m från grönområdet. Förutom parkbrisen bidrar
trädbevuxna grönområden även med skuggning av hus, vilket bidrar till energieffektivisering sommartid. Varma dagar är också den lägre temperaturen i naturområden
viktig för människor.
Temperaturregleringen är inte beroende av fungerande svaga samband utan av ett
naturområdes storlek.

Grönområden bidrar till att rena luft och sänka temperaturen i staden.

Ekologigruppen

Rening av luft
Växter, framför allt träd, bidrar till att minska luftföroreningarna såsom partiklar och
gaser i urbana miljöer. Det är till exempel 85 % mindre luftföroreningar i en park jämfört med en bebyggd yta och cirka 70 % mindre föroreningar längs en gata som kantas
av träd än vid en trädlös gata. Träd fungerar som naturliga filter där damm och andra
partiklar fastnar på stam, grenar och blad för att sedan sköljas ner i jorden, medan
gaserna absorberas av blad och andra växtdelar. Partikelhalten är ofta högst vintertid
bl.a. på grund av användning av dubbdäck. Vintertid är lövträdens funktion för rening
som lägst eftersom de fäller bladen medan barrträd, som har kvar barren, behåller sin
funktion.
Den ovan beskrivna parkbrisen gör även att luftkvaliteten förbättras genom den
luftväxling som sker. Förutom rening av luft bidrar träden till att förorenad luft stiger
uppåt och blir mindre farlig för människor.
Luftrening är inte beroende av svaga samband; ett träd renar luften även om det
står ensamt. En fördel med svaga samband är att de ofta rymmer barrträd, som effektivt renar luften även vintertid.

35

svaga samband, rekreation,
hälsa och pedagogik

Svaga samband,
rekreation, hälsa och
pedagogik
FAK TA: Rekreations
möjligheterna i de gröna
kilarna ger plats för de
kulturella ekosystemtjäns
terna sociala relationer,
fritidsupplevelser, undervisning och tysta områden.
LIT TER ATUR:
RUFS 2010, karta 23: Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten. På kartan finns
regionala vandringsleder
och regionala strandstråk
utmarkerade.

Få storstadsregioner kan erbjuda en så stor variation av rekreationsmöjligheter både i
vardagen och som längre utflykter, som Stockholmsregionen. Tillgängligheten till
natur, till ren luft och vatten skapar förutsättningar för en god folkhälsa. Det här är en
viktig del av regionens attraktivitet både för boende, verksamma och besökande.
Kilarna och svaga samband ger plats för många
Olika personer har olika motiv, intresse och kunskap för att vistas i naturen. De kan
sägas vara olika slags naturkonsumenter. Svaga samband kan genom sin närhet till
bebyggda områden och kontakt med större kilområden tilltala olika användare, t.ex.
med finparker, koloniområden, motionsanläggningar och mer trolska områden. De
kan erbjuda en successiv övergång från den trygga, säkra parken till mer orörd och
urskogslik natur. I eller i anslutning till svaga samband kan det också finnas ytor stora
nog att rymma tillfälliga evenemangsplatser. För den vane naturkonsumenten ger de
sammanhållna kilarna möjlighet till långa vandringar, cykling, ridning och skidåkning. Obrutna svaga samband är en förutsättning för att kunna färdas i sammanhängande natur- och kulturmiljöer.

LIT TER ATUR:
Grönområden för fler, Statens
folkhälsoinstitut, 2009. Skriften
sammanfattar forskning om
grönstrukturens betydelse för
fysisk och psykisk hälsa, om att
raktivitet och aktiviteter i grön
områden och om olika gruppers
vistelse i grönområden. Den
rymmer också exempel från
olika kommuner och en metod
för kartläggning av grön
områden.
• Sök: Grönområden för fler

FAK TA: Fem olika naturkonsumenter
Som underlag till rapporten Upplevelsevärden 4:2001 genomfördes djupintervjuer med besöka
re i Hanvedenkilen. Utifrån naturvana och vilket syfte intervjupersonerna hade med sin vistelse i
skog och mark, identifierades fem kategorier eller typer av naturkonsumenter. Indelningen
bygger inte på vetenskaplig fakta utan utgår från ett pragmatiskt planeringsperspektiv.
Naturnovisen är ovan vid naturen och håller sig till promenadslingan i friluftsområdet Lida.
Här finns allt från dagis- och skolbarn till äldre samt människor som p.g.a. olika bakgrund och
livsstil har begränsad vana, tradition eller möjlighet att vistas i naturen.
Skogsmullen är van vid naturen och besöker den ofta tillsammans med familj och vänner. De vill
ha en kombination av lättillgänglig och orörd natur där man t.ex. kan sitta ner vid den ordnade
grillplatsen för att sedan ta sig utanför leden och upptäcka naturen.
Den hängivna naturvandraren föredrar stora skogsytor där den kan uppleva tystnad, orörd
het och vandra långt. Den har stor vana vid naturen, känner sig trygg i skogen och räds t.ex. inte
att övernatta där.
Den aktivitetsinriktade ser skogen som sitt träningsfält. Den behöver stora, ibland iordning
ställda, ytor för att ägna sig åt t.ex. ridning, cykling, fiske, klättring, löpning och orientering.
I denna grupp återfinns många ungdomar.
Den professionella naturkonsumenten har ofta ett uttalat mål för en viss utflykt som att titta
på orrspel, leta upp fjärilar eller genomföra svåra träningspass. Den har stor kunskap om naturen
och söker sig till områden som upplevs orörda och ofta har stora naturvärden. I denna kategori
finner vi exempelvis biologer, fältbiologer, ornitologer, botaniker, jägare etcetera, med special
intresse för ekologi/biologi.
Källa: Djupintervjuer om upplevelsevärden i Hanveden, PM 14:2003 Kvalitativ undersökning.
Regionplane- och trafikkontoret, 2001.
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Olika sätt att beskriva rekreations- och sociala värden
Det finns olika sätt att beskriva betydelsen av rekreationsvärden i grönområden
beroende på skala, kontext och i vilket syfte beskrivningen ska användas.
Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar är en metod som beskriver
rekreativa värden i stora naturområden och som i tio rapporter tillämpas genom att
identifiera upplevelsevärden på kartor i respektive kil. Upplevelsevärden är en vidareutveckling av de parkkaraktärer som identifierats i forskning som presenteras i studien Grönstrukturens betydelse för användningen. Den översiktliga skalan ger
begränsad information om vilka upplevelsevärden som finns i respektive grönt svagt
samband. Däremot ger kartredovisningen kunskap om vilka upplevelsevärden som
finns på vardera sida om ett svagt samband.
Parkkaraktärer beskriver rekreativa värden i mer urbana miljöer. För svaga samband, som har en begränsad storlek och ofta ligger i anslutning till tätbebyggda områden, kan resonemanget med parkkaraktärer vara en lämplig metod för att beskriva
och utveckla rekreativa värden inom själva sambandet.
En än mer detaljerad metod för att beskriva ett områdes rekreativa funktioner är
sociotopvärden som presenteras i Sociotophandboken.

FAK TA: De åtta parkkaraktärerna
Det vilda. Områden som känns helt opåverkade av människan. Stigar och vegetation upplevs
inte som anlagda. För upplevelsen av vildhet krävs stora obrutna områden. Behovet av att finna
det vilda är starkt hos människor.
Det artrika. Artrika miljöer tilltalar samlaren inom oss. Människan fascineras av biologisk
mångfald. Artrika miljöer är t.ex. brynmiljöer eller kulturpräglade områden med ängar och
ädellövträd.
Det rymliga. Parken ger möjlighet att röra sig länge utan att komma utanför området. Områ
dets alla delar hör på ett naturligt sätt samman. Den rymliga parken tillfredsställer människans
behov av att komma bort från staden och träda in i en annan värld.
Det rofyllda. I den rofyllda parken finns inte buller, skräp eller anläggningar för högljudda
aktiviteter. Människan har ett starkt behov av att finna den lugna, fridfulla och rena oasen.
Det lekfulla. Detta är barnens miljö. Det finns saker att upptäcka, och barnens naturliga
nyfikenhet och experimentlusta får plats. Miljön är robust och fylld av både natur som klätter
träd, vatten och djur och anläggningar som rutschkanor och gungor. Området har ett utseende
och en form som gör att vuxna vågar släppa barnen fria i leken.

LIT TER ATUR:
Upplevelsevärden i
Stockholmsregionens gröna
kilar, Regionplane- och trafik
kontoret, 1–10:2004. Tio skrifter
som beskriver vilka upplevelse
värden som finns inom respektive
kil. Några av rapporterna finns på
TMR:s hemsida
• Sök: Upplevelsevärden + kilens
namn
Grönstrukturens betydelse
för användningen, BerggrenBärring A-M, Grahn P, 1995.
I rapporten presenteras Patrik
Grahns parkkaraktärer och
bakgrunden till dessa.
• Sök: Finns på välsorterade
bibliotek
Sociotophandboken – Planering av offentliga rum med
Stockholmarna och sociotopkartan, Stockholms stad, SBK
2003:2. Sociotopvärden är ett
sätt att kartera rekreativa värden i
parkmiljöer på en mer detaljerad
nivå än de övergripande park
karaktärerna.
• Sök: Sociotophandboken

LÄS MER: Kilanalys,
s. 51. Vid en kilanalys är
upplevelsevärden en
lämplig metod för att
identifiera rekreativa
värden i kilen som helhet
medan parkkaraktärer kan
användas för en mer
detaljerad analys av de
svaga sambanden.

Det gröna torget. En robust plats för idrott, dans, teater och liknande. Torget kan innehålla
både öppna gräsytor, anlagda planer, läplanteringar och kullar att träna på eller sitta på.
Det festliga. Det festliga finns ofta koncentrerat till en mindre yta, ibland med ett kafé, en scen
eller liknande. Hit går många för att se på människor, koppla av och roa sig bland andra.
Det kulturella. Det kulturella finns både i storskogen, i finparken eller vid torget. Egenskaperna
kan vara i form av exempelvis stenmurar, fontäner, statyer och blomsterarrangemang. Platserna
är viktiga för förståelsen av samhällets historia och kultur.
Källa: Grönstrukturens betydelse för användningen, Berggren-Bärring A-M, Grahn P, 1995.
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FAK TA: De sju upplevelsevärdena
Orördhet och trolska miljöer. Här kan man uppleva tystnad, ensamhet och en trolsk och vild
mångfald.
Skogskänsla. Känsla av storskog som inte tar slut och att träda in i en annan värd. Upplevelsen
av årstidsväxlingar.
Utblickar och öppna landskap. Känsla av frihet genom långa utblickar oh vida vyer. Vackert
och rofyllt.
Variationsrikedom och naturpedagogik. Naturen som uppslagsbok, komma nära djur och
växter, upptäckarglädje och nyfikenhet.
Kulturhistoria och levande landskap. Ett öppet brukat landskap och levande kulturlandskap
med odlingsmark och betande djur.
Aktivitet och utmaning. Platser för vandring, klättring, bad, ridning m.m.
Service och samvaro. Områden med tillgång till toaletter, omklädningsrum och annan service.
Källa: Upplevelsevärden, Regionplane- och trafikkontoret, 4:2001.

LÄS MER: Svaga samband
och platsens historia, s. 47.
Här står om hur upplevelsevärden och identitet kan
stärkas genom att lyfta
fram kulturhistorien i svaga
samband.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang, s. 95. Kapitlet
innehåller förslag på hur
man kan skapa engagemang kring svaga samband.

Svaga samband kan bidra till identitet och hemkänsla
Parker och naturområden är många gånger en viktig del av en plats identitet. När man
pratar om New York går tankarna lätt till Central Park. I Stockholm har Gärdet varit
en viktig samlings- och evenemangsplats i över hundra år, liksom Hagaparken.
Malmö – parkernas stad och Botaniska i Göteborg är andra exempel på parkers betydelse för städers identitet. Detta är kända exempel, men även en lokal park kan vara
viktig för lokal identitet. Platser med positiv identitet är viktiga för upplevelsen av
hemkänsla och stolthet. Även friluftsområden kan ha en stark identitet. Konceptet
”Skogsmulle” föddes exempelvis på Lida friluftsgård i Botkyrka. Bra utemiljöer leder
ofta till ökat engagemang och omsorg om det vardagslandskap man vistas i. Ute
miljöer som lockar till utevistelser och möten ökar också upplevelsen av trygghet i
boendemiljön. Några svaga samband är redan i dag viktiga identitetskapare, ibland
för hela Stockholmsregionen såsom Järvafältet och ibland på en mer lokal nivå som
Velamsund. Namnsättning på ett grönområde bidrar till en ökad identitet och status.
Sammanhållna kilar ger möjlighet till närturism
När- och upplevelseturism har ökat i hela landet, så även i Stockholmsregionen. Lågkonjunkturer, höga bränslekostnader och minskat resande på grund av miljöbelastning är faktorer som påverkar var och hur vi tillbringar vår fritid. I många framtidsscenarier spås att våra möjligheter till längre transporter kommer begränsas både
på grund av bl.a. bränslebrist och av miljöskäl. Möjligheten att turista nära hemmet
rymmer även en demokratisk aspekt. De som inte har råd att lämna staden under sin
ledighet är hänvisade till närmiljön på sin fritid.
De gröna kilarna ger möjlighet till upplevelser av turistkaraktär i närheten av hemmet. I många svaga samband finns både närhet till kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter och regionala cykelstråk. Kombinationen av god kollektivtrafik och bra entréer
till kilarna, ökar möjligheten att snabbt komma ut i vidsträckta, varierande natur
områden och kunna utöva olika aktiviteter under längre tidsperioder.
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LIT TER ATUR:
Fysisk inaktivitet är i dag en av de
största riskfaktorerna för ohälsa
och tidig död. Konceptet Fysisk
aktivitet på recept (FaR) har ut
vecklats för att motverka denna
utveckling.
• Sök: Fysisk aktivitet på recept
SLU Alnarp har med sin verksam
het, landskapsinriktad miljö
psykologi, blivit ledande inom
ämnesområdet natur- och
trädgårdsterapi, naturens roll för
livskvalitet och hälsa.
• Sök: Alnarps rehabiliteringsträd
gård
Gå ut min själ – Forskningsöversikt
om hälsoeffekter av utevistelser i
närnatur, Statens folkhälsoinstitut,
2008. Sammanställning av forsk
ning om kopplingar mellan hälsa,
utevistelser och närnatur.
• Sök: Gå ut min själ

brian col son / flickr

Naturen och hälsan
Forskning visar att vistelse i naturmiljöer är viktig för både den psykiska och den
fysiska hälsan. Ett flertal studier visar att personer som bor nära grönområden har
lägre stressnivåer än personer som bor i områden som saknar grönområden. Utsikt
över grönområden från arbetsplatsen, eller grönska i kontorslandskapet, leder också
till att anställda känner sig mindre stressade, är mer nöjda med sina jobb och mer kreativa. Undersökningar visar även att barn som vistas mycket ute i naturen utvecklas
motoriskt snabbare, är friskare och har färre koncentrationsproblem än barn som
mest vistas inomhus. Tillgång till gröna miljöer och vatten har visat sig ha positiva
effekter för personers tillfrisknande både vid fysiska och psykiska problem. Vistelse i
gröna miljöer har också positiva effekter på vanliga folksjukdomar som hjärt- och
kärlsjukdomar.
Det finns flera teorier om vad det är i de gröna miljöerna som ger dessa positiva
effekter. Möjligheten till fysiska aktiviteter är en orsak, en annan är att våra hjärnor
har en förmåga att slappna av bättre i naturmiljö än i stadsmiljö. Områden som erbjuder orörda och tysta miljöer är därmed viktiga för människors möjlighet till återhämtning. Detta är sannolikt extra viktigt i en storstad med högt levnadstempo. Även betydelsen av tillgång till variationsrika och artrika miljöer lyfts fram i forskningen liksom
vistelse nära vatten. Som tidigare nämnts ger fungerande svaga samband i kilarna bra
förutsättningar för människor att kunna springa, promenera, cykla eller åka skidor
längre sträckor i obruten natur och att samtidigt kunna uppleva artrikedom, viss tystnad och orördhet.
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LIT TER ATUR:
Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Centret arbetar med
att öka förståelsen för att utemil
jön är en viktig del och en bas för
lärande samt ett komplement till
klassrums- och textbaserat lärande.
• Sök: NCU
Den nyttiga utevistelsen? – Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och
miljöengagemang, Naturvårds
verket, 2011. Sammanställning av
forskning om hur barn påverkas i
kontakt med natur.
• Sök: Den nyttiga utevistelsen

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang s. 95. Här kan
du läsa om projektet
Skogen i skolan.
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Variationsrik natur kan användas i undervisningen
I takt med ökad urbanisering har kunskapen om natur och miljö, så kallad ekologisk
läskunnighet, minskat bland allmänheten. Detta beror sannolikt på många olika faktorer, bland annat på att relationen till naturen blir svagare när man inte är beroende
av den i vardagslivet och att avståndet till den blir längre. En annan orsak är att kunskapen om närmiljön ofta går i arv mellan generationer. När man flyttar från sin uppväxtbygd försvinner ofta denna länk. Det kan då upplevas som ett större steg att ta sig
ut och lära sig om den nya närmiljön.
Kunskap om natur är viktig för människors förståelse och engagemang för hållbarhetsfrågor. Studier visar att elevers kunskap om miljöfrågor och grad av miljöanpassat
beteende ökar om de får undervisning utomhus. Undervisning utomhus används inte
bara för att lära ut kunskap om naturen. Det handlar också om att utifrån läroplanen
skapa en rolig, spännande och varierad undervisning så att fler elever kan hitta nya
sätt att lära sig traditionella ämnen som matematik, svenska, engelska och NO.
Stockholmsregionens gröna kilar och fungerande svaga samband ger möjlighet
att vistas och undervisa i en variationsrik och artrik miljö ända in i regionens mest
urbana delar. De erbjuder många skolor tillgång till bra gröna undervisningsmiljöer
på nära utflyktsavstånd. Detta ger bra förutsättningar för boende i Stockholms
regionen att behålla och utveckla intresset för att vistas i naturen och därmed den
ekologiska läskunnigheten.

EXEMPEL: Skogen som klassrum

I Naturskyddsföreningens och Naturskoleföreningens projekt Skogen som
klassrum erbjuds pedagoger utbildning i utomhuspedagogik. Utbildningen lär
pedagogerna att arbeta med utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska,
engelska, matematik och naturorienterande ämnen. Undervisning utomhus
har flera fördelar. Flera exempel på forskning visar att barn som vistas mycket i
naturen ofta är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncen
trationsförmåga och bättre minne än andra barn. För barn med olika koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter är utomhuspedagogik ett särskilt
viktigt komplement.
• Sök: Skogen som klassrum
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Svaga samband,
biologisk mångfald
och spridning
Att arter kan sprida sig från en livsmiljö till en annan är en förutsättning för biologisk
mångfald. Biologisk mångfald i sin tur är en förutsättning för många av våra ekosystemtjänster och för ekosystemens resiliens.
Hur smalt och långt kan ett svagt samband vara för att dess spridningsfunktion ska
fortsätta fungera och inte upphöra helt? Svaret på frågan är beroende av vilka arter
det handlar om samt vilken struktur och vilka värden själva sambandet har.
Varför behöver arter sprida sig
Många arter har stora habitatkrav och behöver kunna sprida sig mellan olika livsmiljöer för att överleva. Ett exempel på detta är nötskrikan som behöver både lövskog och
barrskog för sin överlevnad, eller groddjur som behöver både vattengölar för reproduktion samt födosöks- och övervintringslokaler på land. Där ett grönområde är för
litet för att rymma en livskraftig population av en art kan fungerande spridningssamband till en annan population göra att arten ändå klarar sig inom det begränsade
området. Att kunna sprida sig, och ha ett utbyte med andra populationer, är även
viktigt för att undvika inavel.
Biologisk mångfald och resiliens
För att kunna fortsätta tillhandahålla ekosystemtjänster behövs en hög biologisk
mångfald. Detta förutsätter att det finns välfungerande spridningssamband genom de
svaga sambanden. En hög biologisk mångfald på artnivå innebär att det finns flera
arter som kan utföra samma ekologiska processer, d.v.s. funktionell diversitet, samt
att dessa arter är olika känsliga för olika störningar, d.v.s. respons diversitet. Detta är
en förutsättning för ekologisk resiliens som innebär att ekosystemen antingen står
emot eller återhämtar sig från olika störningar, t.ex. stormar, bränder och föroreningar. Om en art försvinner från ett område med hög biologisk mångfald kan dess
utrymme och roll i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion. I ett
område med låg biologisk mångfald, och brist på spridningssamband, riskerar ekosystemet i stället att förändras helt om en nyckelart försvinner. Spridningssamband
har således inte bara betydelse för enskilda arters fortlevnad, utan för hela ekosystemens stabilitet. Bra spridningsvägar genom de svaga sambanden är viktiga för att
behålla en stor biologisk mångfald inom grönkilarna som helhet.

FAK TA: Fungerande
spridningssamband i de gröna
kilarna ger förutsättningar för
de producerande ekosystem
tjänsterna mat och genetiska
resurser, för de reglerande
ekosystemtjänsterna pollinering och reglering av skadedjur
och sjukdomar samt för de
kulturella ekosystemtjänsterna
fritidsupplevelser, estetiska
värden och undervisning och
kunskap. Biologisk mångfald
är en av de understödjande
ekosystemtjänsterna.

LIT TER ATUR:
Hållbar utveckling och resiliens,
Regeringskansliet Miljödeparte
mentet. En sammanfattning av
forskningsresultat kring vikten av
biologisk mångfald och resiliens i
ett föränderligt samhälle.
• Sök: Hållbar utveckling och
resiliens

Olika arter är olika lätt- eller svårspridda
Det är svårt att tala om generella spridningssamband som fungerar för hela grupper
av arter. I princip har varje enskild art sina egna krav på spridningsförhållanden. Djur
klarar i olika grad av att gå, krypa, hoppa, åla, flyga eller simma mellan olika områden.
För växter finns flera olika strategier. Många växtarter sprider sina frön eller pollen
med vind eller vatten. För vissa arter hamnar fröet i stort sett där det släpps. Andra
utnyttjar djur för att sprida sina frön och pollen, genom att exempelvis bär äts upp och
sedan sprids via avföringen eller genom att fröer fastnar i pälsar för att sedan skakas
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Ju bredare en kil är desto fler arter har möjlighet att sprida sig inom den. Genom fungerande
svaga samband kan lättspridda och mellanspridda arter ofta passera men sällan de svårspridda.
Om kilen bryts kommer bara de mest lättspridda arterna kunna ta sig till nästa kilområde.

LIT TER ATUR:
Spridningsförmåga hos svenska
växter och djur, Rapport 4964,
Naturvårdsverket 1999. Boken
är en kunskapsöversikt över
spridningsförmåga hos svenska
växter och djur.
• Sök: Finns på välsorterade
bibliotek
Metodik för kartläggning av
spridningsfunktioner inom
Stockholms stad, Stockholms
stad 2007. Skriften tar upp en
rad arter, deras spridnings
avstånd och känslighet för
barriärer
• Sök: spridningsfunktioner
Stockholms stad

av. Eftersom så många växter är beroende av djur för att spridas, gynnar man ofta
även växters spridning när man gynnar spridning för djur.
De arter som är känsligast för fragmentering av naturområden är organismer med
dålig spridningsförmåga samt kortlivade och ofta lättspridda organismer. De förstnämnda återkoloniserar sällan eller aldrig ett område, och de sistnämnda reagerar
snabbt på ogynnsamma förändringar.
För att få stöd i den fysiska planeringen för fungerande spridningssamband i
kilstrukturen kan man förenkla resonemanget och dela in arter i lättspridda, mellanspridda och svårspridda arter.
Lättspridda arter
Lättspridda arter klarar sig igenom väldigt svaga samband. I artgruppen finns många
av våra vanligaste fåglar, rådjur, flygande insekter o.s.v. Dessa arter finns redan etablerade där förutsättningarna är goda nog. De är inte känsliga för barriärer utan
klarar exempelvis att flyga över stora vägar eller att gå genom bebyggda områden.
För de lättspridda arterna är det därför viktigare att naturvärdet inom deras respektive biotoper är högt, än hur spridningssambanden mellan biotoperna ser ut.

Tabell 1. Lättspridda arter, ungefärligt avstånd mellan biotoper för att spridning
ska klaras, och eventuella barriärer som hindrar spridning för arten
Exempel på art

Biotop

Lövsångare	Lövskog

Spridningsavstånd

Barriärer

> 100 mil

–

Bredbandad ekbarkbock	Ädellövskog
> 0,25 ha med död ved < 3 km
Rådjur

Småspindlar*	Varierande

> 100 mil

–

Tistelfjäril	Gräsmark

> 100 mil

–

*småspindlar som färdas med hjälp av vinden kan färdas mycket långt.
Källa: Ekologigruppen
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Skog, gärna med 		Tät stadsbebyggelse
närliggande öppen		
och stora motorvägar
gräsmark
< 50 mil
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Mellanspridda arter
Mellanspridda arter har mer eller mindre problem med spridningen. Detta är den
grupp som är viktigast att fokusera på i arbetet med svaga samband. Satsningar på
denna grupp ger nytta för flest arter eftersom denna grupp är störst och det ofta är de
svaga sambanden som begränsar deras spridning. Här finns ett stort antal skyddsvärda arter t.ex. flera av arterna knutna till Stockholms ekmiljöer. Här finns också
mer vanliga arter som är viktiga för ekosystemet eller upplevelsen av natur- och parkområden, t.ex. nötväcka, tofsmes, grodor och ekorre.
För de mellanspridda arterna kan satsningar på att öka ett svagt sambands naturvärde samt anläggande av spridningsöar och ledstrukturer göra stor skillnad för
spridningssambandens funktion. För en del känsliga arter kan det även vara motiverat med artspecifika, eller artgruppsspecifika, åtgärder. För andra arter kan fokus
ligga på åtgärder som är mer generella, möjligen riktade till större artgrupper inom
olika biotoper.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i olika
landskap, s. 56, Kapitlet
beskriver mer om värden,
spridningsöar och
ledstrukturer och hur man
kan arbeta med dessa för
att främja spridning.

Tabell 2. Mellanspridda arter, ungefärligt högsta avstånd mellan biotoper för
att spridning ska klaras, och känslighet för barriärer.
Exempel på art

Biotop

Spridningsavstånd

Barriärer

Tofsmes	Barrskog > 25 ha
< 600 m	Öppen mark, vatten,
			
bebyggelse och stora
			
vägar är ogynnsamma
Entita	Lövskog > 10 ha
< 1 km
Stora vägar och tät
med död ved		
bebyggelse är
			ogynnsamma
Jättesvampmal

Lövskog > 3 ha,
< 500 m	Allt som inte är skog
med död ved		
är ogynnsamt

Grodor

Småvatten med
1 km	Tät bebyggelse,
närliggande 		
hårdgjorda ytor, vägar,
lövskogsmiljöer
slussar

Ekorre
Skog > 4 ha
100 m	Tät bebyggelse, vägar,
			
öppet vatten
Källa: Ekologigruppen

Svårspridda arter
Svårspridda arter har mycket korta spridningsavstånd och klarar i princip inte att ta
sig över någon typ av barriär. I denna grupp finns många rödlistade och sällsynta arter
t.ex. många lundväxter, vissa vedsvampar och en del marklevande småkryp, såsom
landsnäckor. För att gynna dem är det särskilt viktigt att se till de enskilda arternas
villkor. Ofta är dessa så speciella att det kan vara svårt att tillgodose dem inom ett
svagt samband. I stället kan det vara bättre att fokusera på åtgärder för att förbättra
naturvärdet inom området där arten redan finns, att utvidga värdekärnan och planera
för ett buffertområde. Spridningssamband som förbinder värdekärnor är dock nödvändiga för dessa arters långsiktiga överlevnad. I speciella fall där ett svagt samband
ligger precis mellan två viktiga värdekärnor och det svaga sambandet hyser natur som
kan utvecklas för att passa arten, kan det vara motiverat med särskilda satsningar.
Eventuellt kan konstgjord spridning också övervägas t.ex. genom sådd.
Om denna typ av arter finns i en miljö man vill bebygga är det med hänsyn till arten
ofta inte lämpligt att bygga där alls.
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Tabell 3. Svårspridda arter, ungefärligt högsta avstånd mellan biotoper för att
spridning ska klaras, och känslighet för barriärer.
Exempel på art

Biotop

Spridningsavstånd

Barriärer

Landsnäckor
Skog > 0,25 ha
0 m	Bebyggelse, hårdgjord
			
mark, öppet vatten,
			
vägar, fel biotop
Blåsippa	Lundartad skog
< 1 m	Bebyggelse, hårdgjord
			
mark, öppet vatten,
			
vägar, fel biotop
Ormbär	Lundartad skog
< 1 m	Bebyggelse, hårdgjord
			
mark, öppet vatten,
			
vägar, fel biotop
Sötvattenfisk	Dike, bäck, å, sjö
0 m	Landmiljö, felaktiga
			
trummor, dammar,
			slussar
Läderbagge	Gamla hålekar med
< 200 m	Lämnar sällan det träd
mulm		
den lever i
Källa: Ekologigruppen

LÄS MER: Att stärka svaga
samband vid infrastruktur,
s. 71. Kapitlet beskriver
olika slags passager över
infrastruktur som finns för
både människor, djur och
växter.

LÄS MER: Att stärka svaga
samband vid vatten, s. 81.
Kapitlet beskriver hur djur
och växter kan spridas längs
med och över vatten.

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
Beskrivning av vad en
kilanalys bör innehålla.
Kilanalys är ett viktigt
verktyg för att bedöma
vilka spridningssamband
som bör prioriteras i ett
svagt samband.
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Hur fungerar spridning?
Hur långt och smalt ett svagt samband kan vara beror, förutom på vilka arter som
ska sprida sig genom det svaga sambandet, på vilka barriärer och värden som finns
i sambandet. För att kunna bedöma vilka åtgärder som är de bästa behövs både en
analys av kilen som helhet och av platsens förutsättningar.
Svaga sambands längd och bredd
Eftersom svaga samband ska fungera för många olika arter med olika spridningsförutsättningar gäller generellt ju bredare desto bättre. Ett bredare svagt samband har
förutsättningar att rymma flera olika naturtyper och kan därför fungera för fler arter.
Hur långt ett svagt samband är spelar även roll för spridningsfunktionen. Ju kortare ett svagt samband är desto bättre. Ett svagt samband som är smalt och långt kan
tappa sin funktion för spridning, medan ett svagt samband kan vara något smalare
om sträckan är kortare.
Det finns inget dokumenterat tröskelvärde där ett svagt samband slutar vara
ett ekologiskt samband. Det går därför inte att fastslå ett exakt mått för hur smalt
och långt ett svagt samband kan vara innan det slutar att fungera som spridnings
samband.
En barriär kan vara olika för olika arter
En barriär kan utgöras av olika företeelser för olika arter. Tydliga barriärer som
förhindrar eller försvårar spridning är exempelvis vägar eller tät bebyggelsestruktur.
En väg utgör en tydlig barriär för mindre marklevande arter och även för arter som
inte vågar flyga över, som vissa fjärilar, medan andra arter flyger eller går över om trafiken är begränsad. Vatten är en barriär för många djur och växter, medan andra kan
simma, flyga eller flyta över.
Vissa barriärer för djur och växter upplevs inte som barriärer av människor. En
barrskog kan exempelvis utgöra en barriär för lövskogsarter som inte klarar av att röra
sig utanför den egna livsmiljön. Öppen mark, såsom jordbruksmark, kan även utgöra
en barriär eftersom vissa artgrupper inte gärna rör sig över öppna marker där de är väl
synliga för rovdjur.

svaga samband, biologisk
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LÄS MER: Att stärka
svaga samband i anslutning till bebyggelse, s. 63.
Kapitlet ger exempel på
hur bebyggelse kan stödja
spridningsfunktionen i ett
svagt samband.

Ekologigruppen

Svaga sambands spridningsfunktion beror på struktur och naturvärden
Hur väl svaga samband fungerar för spridning beror i stor utsträckning på strukturen
på och naturvärden inom området. Faktorer som spelar in är dels hur själva naturen
ser ut, t.ex. om området är variationsrikt med olika typer av ledstrukturer, som t.ex.
dalstråk, vattendrag och spridningsöar, och vilka naturtyper som finns på var sida om
det svaga sambandet. Det är också viktigt hur bebyggelsen i och intill kilen ser ut, t.ex.
om det innehåller stödjande grönstruktur eller kan innebära störningar i form av ljus
och ljud.

Ju fler naturtyper desto högre biologisk mångfald, mer variation och fler olika upplevelsevärden.
Det varierade landskapet till vänster rymmer fler värden än det enahanda skogslandskapet till
höger. Mångfunktionalitet bör prioriteras i svaga samband. Bredden 500 meter gör att det finns
större potential att rymma många olika naturvärden inom ett svagt samband och att fler arter
därmed kan spridas. Bredden gör också att även många skygga djur vågar passera.

Särskilda värden i Stockholmsregionen
Ett globalt problem som uppmärksammats allt mer de senaste åren är den massutrotning av arter som sker över hela jordklotet. Den främsta orsaken till att arter dör ut är
att deras livsmiljöer försvinner eller fragmenteras så att de inte kan spridas mellan
dem. De här problemen finns även i Sverige och i Stockholmsregionen. Det kan tyckas
att bevarandet av arter är något som kan ske utanför storstadsregionerna. I Stockholmsregionen finns dock värden som är unika både för Sverige och Europa i form av
värdefulla ek- och tallskogsmiljöer. Här finns också ovanligt många över hundraåriga
skogsmiljöer i ett land som i övrigt präglas av produktionsskog. Att arbeta med att
bevara och stärka de svaga sambanden i Stockholms gröna kilar är därmed ett sätt att
arbeta med en globalt viktig fråga i ett lokalt perspektiv. Om de svaga sambanden
bryts kommer det i förlängningen att medföra att vissa arter kommer att försvinna.
Det finns också ett mervärde i att ha en stor biologisk mångfald i tätortsnära områden
där de flesta människor får sina naturupplevelser.
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EXEMPEL: Binas pollineringstjänst

Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster. För att pollinering ska
fungera krävs att det finns välfungerande spridningssamband så att pollinerande
insekter har möjlighet att röra sig mellan boplatser och födosöksområden eller att
sprida sig till nya områden.
Pollinering säkrar inte bara att det blir skörd. En väl fungerande pollinering
medför att frukt får bättre kvalitet, blir större och mer regelbunden till formen.
Välfungerande pollinering är därför en nödvändig faktor för odling. Vuxna indi
vider av såväl humlor, bin, blomflugor, svävarflugor, dagfjärilar, nattfjärilar och
vissa skalbaggar tjänstgör som pollinerare. Våra mest betydelsefulla pollinerare
är humlor och bin. Runt om i världen har pollinerarna minskat kraftigt och på
vissa platser försvunnit helt. På dessa platser utförs i stället pollineringen av
inhyrda bin eller för hand av människor. Om denna trend fortsätter får det oerhörda konsekvenser för världens matproduktion med kraftigt höjda matpriser
som följd.
Inom EU-området uppskattas ekosystemtjänsten pollinering vara värd cirka
200 miljarder kronor årligen. Jordbruksverket uppskattade år 2009 att det
ekonomiska värdet för pollineringen av odlade grödor i Sverige är mellan 189
och 325 miljoner kronor. Utöver det tillkommer pollination av vilda växter,
till exempel blåbär och hallon, vars värde är svårare att skatta.
Källa: Att planera med ekosystemtjänster i en växande Stockholmsregion. TMR 2012

EXEMPEL: Nötskrikans värde i Nationalstadsparken

I Nationalstadsparken är biologisk mångfald ett resultat av kulturlandskapet.
Eken spelar en central roll för att upprätthålla denna mångfald. Förutom att 25 %
av alla träd i Nationalstadsparken utgörs av ekar, utgör parken tillsammans med
Mälardalens ekbestånd ett av Europas största bestånd. Sverige har ett internationellt ansvar för detta. Förutom att vara biologisk nyckelart så är eken kopplad till
unika kulturhistoriska värden.
Eken i sin tur är beroende av nötskrikan för att kunna sprida sina frön. Nötskrikan lever under vintern på ekollon och gräver ner ett förråd på hösten. De knappt
100 nötskrikor som bor i Nationalstadsparken gömmer omkring en halv miljon
ekollon per år. Cirka 30 % glöms bort i marken och kan gro till nya ekplantor. 85 %
av parkens ekar beräknas vara resultatet av nötskrikornas naturliga fröspridning.
För att få ett ekonomiskt värde på nötskrikans arbete har man räknat ut vad
samma arbete skulle kosta om det utfördes av människor. Beräkningarna visar att
beroende på vilken planteringsteknik man jämför med, frön eller plantor, utför
varje par av nötskrika ett arbete som motsvarar mellan 15 000 kr och 67 000 kr
per hektar. Eftersom nötskrikan är en dålig flygare och ovillig att exponera sig
genom att korsa öppna ytor är fungerande svaga samband viktiga för att den ska
fortsätta att sprida ekollon.
Källa: Att planera med ekosystemtjänster i en växande Stockholmsregion. TMR 2012
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Svaga samband och
platsens historia
På många platser, främst i Stockholmsregionens bebyggda områden, har olika tidsskikt lagts på varandra och det yngsta skiktet döljer eller har raderat tidigare spår.
I de gröna kilarna som inte genomgått de senaste decenniernas exploateringar finns
möjlighet att uppleva de spår som representerar äldre tidsskikt. Sådana spår kan vara
fornlämningar, enstaka äldre byggnader, spår efter den tidigare markanvändningen
eller vägsträckningar.
Svaga samband som historiska ”titthål”
Landsbygden i Stockholmsregionen utgörs av områden som till stor del har kvar en
traditionell bystruktur med bebyggelse och odlingsområden i samhällets centrala
delar, och skogsmarker mer perifert. Dessa byar ersätts alltmer av stadsbygd, i takt
med storstadens expansion. Svaga samband utgörs ofta av den mark som legat perifert
i förhållande till byarnas bebyggelse. Dessa marker har i regel använts som betesmark, och det var här man tog ved och byggnadsmaterial. Under de senare årtiondena
har skogen ofta utgjort rekreations- och produktionsskog. Spåren efter platsens historia i de svaga sambanden är därför inte alltid så tydliga även om de är välbevarade.
I samhällena eller stadsbygden, som vuxit fram i eller i anslutning till den historiska
bebyggelsen, kan spåren av den äldre byn vara kvar på ett tydligare sätt. Sådana spår
kan vara äldre byggnader, fornlämningar och vägsträckningar. Eftersom dessa lämningar är insprängda i dagens bebyggelsestruktur kan det vara svårt att förstå hur det
historiska landskapet varit organiserat. Svaga samband kan då fungera som ”titthål”
för att bättre förstå platsens historia t.ex. genom att en gammal vägsträckning fortsätter från äldre bebyggelse in i ett svagt samband. Platsspecifika historiska lämningar är
dock inte alltid beroende av en sammanhållen grönstruktur.

FAK TA: Läsbara historiska
samband ger de kulturella
ekosystemtjänsterna fritidsupplevelser, estetiska värden
och undervisning och kunskap.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i olika
landskap, s. 56. Kapitlet
beskriver hur man kan
lyfta fram historiska
strukturer och spår i olika
landskap.
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Om historiska strukturer lyfts
fram i svaga samband blir det
lättare att förstå platsens historik
i den omgivande bebyggelsen,
där strukturerna ofta är mer
fragmenterade.
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Anpassad skötsel och information i svaga samband kan tydliggöra historiska strukturer. Kontinuerlig skötsel av ett fungerande jordbruk är exempelvis en viktig förutsättning för att bevara ett historiskt odlingslandskap. Ett öppet historiskt landskap gör
det lättare för allmänheten att förstå hur landskapet i sin helhet har nyttjats över tiden.

FAK TA: Bystrukturer i Stockholmsregionen
För att kunna förstå vad olika historiska spår i svaga samband och deras omgivning berättar om
platsens historia, krävs kunskap om hur byar i Stockholmsregionen varit organiserade. Bebyggel
sen låg på en bytomt högt i terrängen i anslutning till dalgångarna, som under förhistorisk tid
varit farbara med båt. På bytomten låg bostadshus, ekonomibyggnader och trädgårdsodling.
Hägnadernas funktion var att hindra djur från att beträda produktionsmark. I närheten av
bytomten på samma eller angränsande höjd begravdes förfäderna på ett gravfält. Något lägre i
landskapet i anslutning till bytomten låg den inhägnade åkermarken. Hägnaderna fungerade
som hinder för betesdjuren att beträda åker- och ängsmark. Åkern var indelad i två likstora
gärden som brukades växelvis, åkermarken låg i tvåsäde. I de lägre partierna i dalgångsbotten
låg ängsmarken från vilken man tog djurens vinterfoder. Byns skogsmark, den så kallade utmar
ken, nyttjades för bete. Från bytomten ledde en väg mot utmarken, den så kallade fägatan.
Rakt igenom byn löpte den viktiga allfarvägen som länkade samman byn med omvärlden. Svaga
samband ligger ofta, men inte alltid, där byarnas utmark tidigare låg.

utmark - betesmark

fäg

ata

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
Beskrivning av vad en
kilanalys bör innehålla.
Kilanalys är ett viktigt
verktyg för att få kunskap
om vilka historiska
strukturer i ett svagt
samband som är viktiga för
förståelsen av hela kilen.

runsten

bytomt
allfarväg

Ekologigruppen och WSP
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EXEMPEL: Bög och Väsby i Sollentuna

I Bög och Väsby byar bedriver Sollentuna kommun jordbruk med äldre metoder.
Här bevaras och visas gammal kunskap om den historiska markanvändningen
samtidigt som dessa metoder skapar en biologisk mångfald. Vid Väsby gård ligger
kommunens naturskola, och Bögs gård fungerar som visningsgård för barngrupper och familjer.
• Sök: Historiskt odlingslandskap, Sollentuna kommun.

Där svaga samband är viktiga för förståelsen av historien
Bevarade vägsträckningar och spår från äldre vattenleder är tydliga exempel på historiska strukturer och stråk som kan utläsas i de gröna kilarna. De tidiga förhistoriska
transporterna skedde på vatten. Allteftersom vattendragen grundades upp genom
landhöjningen, och därmed inte blev farbara med segelfartyg, övergick man till att
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färdas på land. Övergången skedde huvudsakligen under järnålder. Stigar började
trampas upp längs de tidigare viktigaste vattenlederna samt på åsryggar. Dessa skulle
senare komma att utgöra grunden för det nationella vägnätet. Flera av de förhistoriska
vattenlederna finns i de gröna kilarna och i svaga samband, exempelvis i Järvakilen
och Görvälnkilen. Genom att stärka svaga samband i kilsystemet behålls kontinuiteten och möjligheten att uppleva och förstå betydelsefulla förhistoriska kommunikationsstråk. Stråken är också viktiga för att förstå mer avgränsade historiska lämningar i kilarna. En fornborgs placering på en höjd inne i skogen kan lättare sättas i
sitt sammanhang om man vet att det tidigare gick en vattenled precis nedanför.

EXEMPEL: Igelbäckens vattenled

Igelbäckens dalgång har använts av människan i åtminstone 3000 år. För tusen
år sedan var dalgången vattenfylld och utgjorde en av flera vattenleder som kopplade samman Östersjön med inre delarna av landet. Längs med vattenleden etablerades de förhistoriska byarna, av vilka ett flertal har kommit att bevaras ända
till i dag. Under perioden från år 1905 till omkring år 1970 utgjorde fältet ett
övningsområde för militären. Syftet var att militären skulle ha möjlighet att öva
stridsberedskap i ett autentiskt uppländskt jordbrukslandskap. Därför såg man
till att byar som fanns i området fortsatte att bedriva jordbruk med åkerbruk och
boskapsskötsel. Detta gör att området bitvis behållit karaktären av ett agrart
präglat 1800-talslandskap. När det gäller förhistoriska lämningar hör området
till ett av de mest fornlämningstäta i hela landet.
Järvakilen gör det möjligt att än i dag uppleva många historiska strukturer
och stråk, såsom den historiska markanvändningen, vägnätet, bebyggelsen och
den gamla vattenleden i Igelbäcken. Vattenleden går till exempel i det svaga sambandet mellan Edsviken och Säbysjön.

Upplevelsevärden och kulturhistoria
Kunskap om platsens historia bidrar till att många människor upplever en hemkänsla
och stolthet över sin hembygd. Även för personer som bott länge på en plats är känslan
av kontinuitet i regel viktig för trivseln och upplevelsen av trygghet i ett område. Historiska miljöer kan vara identitetskapande för en stadsdel.
Det sker en stor inflyttning till Stockholmsregionen, såväl från andra länder som
från övriga Sverige. De nyinflyttade har lämnat sin hembygd där de kände till platsens
historia. För att skapa hemkänsla och förankring hos de som flyttar in i nya miljöer,
kan historisk kunskap och spår i den fysiska miljön vara en hjälp på vägen. Genom
att lyfta fram kulturhistorien i exempelvis gröna kilar och svaga samband intill tät
bebyggda områden kan nyfikenhet skapas, vilket i sin tur kan bidra till förankring och
engagemang för närmiljön.

LIT TER ATUR:
Kulturmiljöanalys – En vägledning
för användning av DIVE, Riks
antikvarieämbetet m.fl, 2009.
Bra metodbeskrivning för över
skådlig analys av komplexa miljöer
såsom stadsmiljöer.
• Sök: DIVE, Riksantikvarieämbetet
Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden – en metodutveckling, Stockholms stads
museum, 2011. En pilotstudie för
att ta fram och pröva en metod för
kulturhistorisk bedömning av par
ker och grönområden. Metoden
bygger på ovanstående metodik
för kulturhistorisk värdering av
bebyggelse.
• Sök: Stockholms stadsmuseum,
Det gröna kulturarvet
Agrarhistorisk landskapsanalys kan
härledas till en rad kulturgeografis
ka arbeten som genomförts från
de senaste decennierna. Analysen
utgår från ett kulturgeografiskt
historiskt markanvändningsper
spektiv, där fokus ligger på en hel
hetssyn på det historiska landska
pet. Sådana här utredningar har
tagits fram bland annat för Norr
bottens, Hallands, Gävleborgs och
Kronobergs län.
• Sök: Riksantikvarieämbetet,
agrarhistorisk landskapsanalys
Vallentuna kommuns kulturmiljöprogram, Vallentuna kommun
2010. Exempel på kulturmiljöpro
gram från Stockholmskommun där
bland annat de olika socknarnas
karaktärsdrag beskrivs.
• Sök: Kulturmiljö Vallentuna

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang, s. 95.
Kapitlet innehåller förslag
på hur man kan skapa
engagemang kring svaga
samband.

EXEMPEL: Att upptäcka platsens historia

Stockholms länsmuseum bedriver verksamhet för skolor med syfte att lära ut om
närmiljöns kulturhistoria, Forntiden runt hörnet. Genom denna verksamhet
får elever och lärare möjlighet att upptäcka spåren från forntiden och lära sig att
känna igen dem. Syftet är att försöka väcka tankar hos eleverna och att ge en
positiv upplevelse av vår förhistoria.
• Sök: Stockholms länsmuseum, Forntiden runt hörnet
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Hur ett svagt samband utformas, har betydelse både för hur
väl det fungerar som sammanhållande länk i grönstrukturen
och hur det samspelar med omgivande bebyggelse och infra
struktur. Detta kapitel innehåller inspiration och axplock av
konkreta exempel på hur man kan arbeta med planering,
utveckling, ökad tillgänglighet, skötsel och skydd av svaga
samband för att stärka värden, funktioner och attraktiviteten
i en växande region.

Kilperspektivet
Kilanalys
En kilanalys ger en baskunskap för att kunna utveckla, säkerställa och tillgängliggöra
hela kilar, som sträcker sig över flera kommuner. Här klargörs bland annat befintliga
värden och funktioner, vilka utvecklingsplaner som finns och vilka åtgärder som
behövs för att stärka kilens svaga samband. Kilanalysen ger kunskap om vilka insatser
som ger mest nytta för kilen som helhet samt hur nya svaga samband kan påverka
kilens funktioner. Kilanalysen är även ett viktigt underlag för mellankommunal planering, eftersom flera svaga samband går både över kommungränser och ligger i strategiska lägen.

LÄS MER: Mellan
kommunal samverkan och
måldokument för kilarna,
s. 54. En kilanalys utgör ett
viktigt underlag till arbetet
med måldokument.

Vad kan kilanalysen användas till?
Kilanalysen behandlar landskapets värden på regional landskapsnivå. Genom att til�lämpa ett landskapsperspektiv blir det möjligt att urskilja mönster och sammanhang
som inte alltid är tydliga på lokal nivå. Det innebär en generaliseringsgrad som är
anpassad till övergripande strategisk planering och strukturella frågeställningar.
En kilanalys kan bland annat användas som underlag till:
• Mellankommunal planering och samverkan
• Måldokument för utvecklingsarbete i kilen
• Översiktsplaner, detaljplaner och lokaliseringsprövning
• Grönplaner
• Miljökonsekvensbeskrivningar
• Beslut om skydd
• Lokala landskapsanalyser
• Stadsutveckling
• Skötselplaner och skötselåtgärder
• Informationsåtgärder
• Att öka tillgängligheten till tätortsnära natur
• Kompensationsåtgärder
• Kommunala kulturmiljöprogram
• Kommunala och lokala kulturmiljöutredningar, -analyser och -bedömningar
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LIT TER ATUR:
Karaktärsdrag och bebyggelsemönster, RAÄ 2004:8. Metod
beskrivning för analys med fokus
på bebyggelse- och kulturmiljö.
• Sök: Karaktärsdrag 2004:8 PDF
Det skånska landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Skåne län
2007:10. Exempel på beskrivning
av landskapskaraktärer med till
hörande riktlinjer för utveckling:
• Sök: Det skånska landsbygds
programmet
Bergslagen – metod för landskapsanalys, AKT landskap, 2009.
Metodbeskrivning för landskapsoch karaktärsanalys.
• Sök: Bergslagen landskapsanalys
Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar, Regionplaneoch trafikkontoret, 1–10:2004. I
arbetet med att ta fram de tio rap
porterna om kilarnas upplevelse
värden, diskuterades strategiska
utvecklingsfrågor för varje kil.
Dessa presenteras i slutet på varje
rapport och kan utgöra ett under
lag i en strategisk måldiskussion.
Några av rapporterna finns på in
ternet.
• Sök: Upplevelsevärde + kilens
namn
Upplevelsevärden i ABC-stråket,
Stockholms läns landsting, 7:2007.
Beskriver en metod som med stöd
av GIS-analys visar gröna och blå
värdens attraktivitet i ett land
skapsperspektiv. Metoden omfat
tar tillgänglighetsaspekten.
• Sök: Upplevelsevärden i ABCstråket
Metodik för kartläggning av spridningsfunktioner inom Stockholms
stad, Stockholms stad, 2007.
Rapporten innehåller förslag till
metodik för kartläggning av sprid
ningsfunktioner.
• Sök: Spridningsfunktioner
Stockholms stad

Vad bör kilanalysen innehålla?
Kilanalysens tvärsektoriella inriktning ställer krav på kompetens inom flera olika
områden, exempelvis fysisk planering, landskapets sociala värden, kulturmiljöer
och landskapsekologi. För att produkten ska vara enkel att använda som planerings
underlag bör den innehålla förslag till utvecklingsmål.
En kilanalys bör göras i samverkan mellan berörda kommuner. Om den utförs av en
enskild kommun bör extern kompetens användas för att ge en övergripande och objektiv
bild och skapa förutsättning för en bred mellankommunal dialog. Checklistan nedan
kan fungera som stöd vid upprättande av en kilanalys.
Checklista:
• Karaktärsanalys – Vilka landskapskaraktärer finns inom kilen? Är samspelet
mellan karaktärerna det centrala? Kan och bör karaktärerna förstärkas och bli
tydligare? Har kilen en tydlig identitet?
• Kulturmiljö – Vilka viktiga historiska processer har påverkat bebyggelseutvecklingen? Vilka kulturmiljövärden i form av historiska strukturer och objekt finns i
kilen? Vilka värdekärnor finns i kilen, och vilka är extra känsliga för förändring?
• Biologisk mångfald och spridningssamband – Vilka naturtyper finns? Styrkor och
svagheter i naturtypens spridningssamband? Var finns de stora sammanhängande
områdena? Hyser kilen några särskilda värdefulla arter? Vilka är de viktigaste
naturtyperna?
• Sociala värden – Vilka är de viktigaste områdena för rekreation, identitet och
upplevelsevärden? Hur påverkar kilens storlek och form användare och nåbarhet?
Vilka är de viktigaste gröna stationerna, vandringslederna, strandpromenaderna
och cykellederna?
• Ekosystemtjänster – Var finns värdefull jordbruksmark? Var finns områden av vikt
för klimatreglering, luftrening, vattenreglering och vattenrening? Var finns områden
viktiga för skogproduktion? Var finns områden viktiga för matproduktion?
• Fysisk planering – Vilka utvecklingsplaner har kommunerna i anslutning till kilen?
Finns det ett exploateringstryck på kilen? Vilka särskilda värden finns i gränszonen
mellan olika kommuner? Går det att förbättra gränssnittet mellan grönkil och bebyggelse?
• Synergieffekter – Var i kilen går det att uppnå synergieffekter där naturvärden,
kulturvärden och sociala värden stärker varandra? Var i kilen går det att uppnå
synergieffekter när det gäller skötsel och utveckling?
• Värdering och förslag till utvecklingsmål – Vilka värden är viktigast? Vilken/vilka
målbilder ska prioriteras när dessa går isär? Vilka områden är särskilt viktiga att
fokusera på i mellankommunal samverkan?
• Kartor och illustrationer – Visualisering med bilder och kartor för samtliga kapitel
för att underlätta förståelse och främja dialogen kring slutresultatet.

EXEMPEL: Järvakilen – Prioritering av regionala värden

Upplands Väsby kommun har med stöd av konsulter gjort en kilanalys i Järvakilen som underlag för planeringen av Väsby sjöstad. Projektet, som är på
planeringsstadiet, kan tillsammans med andra pågående projekt komma att
påverka hela kilen och skapa nya svaga samband.
Kilanalysen är ett pilotprojekt som tagits fram med stöd av landstingets
miljöanslag. Den kan användas som förlaga för andra kommuner i Stockholms
regionen, men tar inte upp alla aspekter i checklistan ovan.
• Sök: Järvakilen 2010
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Översiktlig karaktärsanalys för Järvakilen.
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Mellankommunal samverkan och
måldokument för kilarna

Många svaga samband går över
kommungränser eller påverkar
funktioner i kilarna i omgivande
kommuner.
LIT TER ATUR:
Samverkan i Rösjökilen – natur i
Storstockholms gröna kilar,
Rapport 2006–2009. Rapport från
samverkansåren 2006–2009.
• Sök: Samverkan Rösjökilen
På TMR:s och vissa kommuners
hemsidor finns information om
olika mellankommunala samver
kansprojekt. Exempelvis dokumen
tation från konferensen Storstads
natur 2010.
Stockholmsregionen, nr 3 2010,
Regionplanekontoret. I tidningens
temanummer Samspel – tät och
grön, beskrivs b.la. samverkan i
gröna kilar.
Oxunda vattensamverkan. Det
finns flera framgångsrika exempel
på mellankommunala samverkans
projekt för avrinningsområden.
Oxunda vattensamverkan har en
informativ hemsida som beskriver
deras arbete.
• Sök: Oxunda vattensamverkan

De gröna kilarnas mellankommunala karaktär ställer krav på samverkan mellan
berörda kommuner. Samverkan för att stärka gröna svaga samband är särskilt viktig.
Utbyggnads- och utvecklingsplaner i olika kommuner kan tillsammans skapa nya
svaga samband även om de enskilda planerna i sig har begränsad påverkan. I de fall
det finns behov av att prioritera exempelvis vilka arters spridning som ska främjas,
är det viktigt att berörda kommuner och myndigheter är överens. Ett gemensamt
måldokument som är politisk förankrat i alla kommuner kring en kil, underlättar hur
varje kommun kan prioritera olika insatser och hur kommuner tillsammans kan
arbeta med åtgärder för att stärka sambanden.
Samverkan och samråd om mellankommunala frågor
Mellankommunal samverkan kan leda till stora vinster för alla parter, inte minst för
enskilda kommuner. Genom att samordna och samfinansiera nya kunskapsunderlag
och kommunöverskridande åtgärder, som t.ex. vandringsleder och spridningssamband, kan kostnaderna minska för en enskild kommun. En utvecklad kilsamverkan
kan också fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte och stöd i samrådsprocesser.
Olika former av samverkan har pågått och pågår i olika kilar. En samverkan måste
alltid utgå från varje kils olika förutsättning i form av läge och landskap, organisationsstruktur, motiv och aktörssammansättning. Trots dessa olikheter kan man jämföra erfarenheter och dra gemensamma slutsatser.
Ett alternativ som är vanligt att använda i friluftsområden där flera parter berörs,
är årliga avstämningsmöten där respektive aktörs planer för det kommande året redovisas och diskuteras. Sådana möten ger möjlighet att på ett tidigt stadium stämma av
viktiga frågor och konfliktpunkter eller att hitta synergieffekter mellan olika åtgärder.
Parterna kan förutom berörda kommuner vara statliga myndigheter, intresseorganisationer, stiftelser, markägare, boende, privata näringsidkare m.m. som har ett
intresse för kilens utveckling. Denna samverkansform kan även användas för att ta
fram ett måldokument.

EXEMPEL: Rösjökilen

Samverkan i Rösjökilen
- natur i Storstockholms gröna kilar
Rapport 2006-2009
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I Rösjökilen har man sedan 2006 samverkat för en gemensam målbild för kilen.
Deltagare i de sex berörda kommunerna är bland annat politiker, tjänstemän och
intresseföreningar. Intresseföreningarna, speciellt Naturskyddsföreningen, och
TMR har initialt haft en samordnande roll, med politisk sanktion. Kommunernas
ambition har preciserats och förslag till politisk styrgrupp för samverkan kommer att tas upp under hösten 2012. Länsstyrelsen deltar sen 2011 i samarbetet.
Samarbetet har fokuserats på att utveckla kilens värden ur kultur-, naturvårds- och friluftslivssynpunkt samt på att utveckla kilens hälsofrämjande effekter.
Ökad information och tillgänglighet är viktiga kriterier för val av gemensamma
satsningar och projekt. Samverkan har bland annat resulterat i en karta som
inspirerar till upptäcktsfärd. Kartan finns både i pappers- och interaktiv digital
form. En exkursion med buss genom kilen har gjorts b.la. med ledande kommunala politiker. Ett samverkansdokument, som ska utgöra en gemensam avsiktsförklaring kring fortsatt samverkan för kommunerna i Rösjökilen, har tagits
fram. Dokumentet beskriver vision och mål, organisation och arbetsform samt
tänkbara finansieringsformer.

kilperspektivet

Måldokument för kilarna
Ett måldokument är ett dokument som beskriver hur kommunerna och eventuellt
andra aktörer i en kil vill säkerställa, utveckla och tillgängliggöra kilen och stärka dess
gröna svaga samband. Hur långtgående och detaljerat måldokumentet är beror på
aktörernas önskemål och behov. En kilanalys som innehåller beskrivningar av kilens
karaktärer och värden samt förslag på åtgärder och utvecklingsmål utgör ett bra
underlag. Skillnaden mellan en kilanalys och ett måldokument är att måldokumentet
utgör en politisk prioritering av de förslag som finns i kilanalysen, och att måldokumentet är politiskt antaget.
Ett politiskt antaget måldokument ger en tydlig viljeinriktning för allmänhet, företag
m.fl. som är intresserade av kilarnas utveckling. Ett gemensamt måldokument kan ge tidsvinster i planprocesser och underlätta en dialog mellan kommuner och med exploatörer.

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
En kilanalys är ett viktigt
stöd för arbetet med
måldokument.

Exempel på vad ett måldokument kan innehålla är:
• Vision för kilen
• Mål som t.ex.
– Vilken eller vilka karaktärer ska prioriteras i kilen?
– Vilka områden eller stråk ska utvecklas för rekreation?
– Vilka naturvärden och spridningssamband ska prioriteras?
– Vilka kulturvärden ska prioriteras?
– Vilka ekosystemtjänster ska prioriteras?
– Vilka områden kan utvecklas för verksamheter eller bostadsbebyggelse?
• Åtgärder
– Hur ska information om kilarna förmedlas och utformas?
– Vilket kunskapsunderlag behöver tas fram för bättre planering av kilarna?
– Vilka åtgärder ska prioriteras de kommande åren?
– Vem kan ansvara för åtgärderna och hur kan de finansieras?
• Uppföljning
– Enkel metod för kontinuerlig uppföljning om hur visionen och målen nås på lång sikt.
Ett måldokument ska tas fram i dialog med berörda aktörer. Om parterna är delaktiga
i processen skapas en god förutsättning för att man i kommande enskilda ärenden och
insatser arbetar mot en gemensam målbild.

EXEMPEL: Utvecklingsmål i Järvakilen

I rapporten Järvakilen – prioritering av regionala värden i grönstrukturen
finns utvecklingsmål för utvalda temaområden. Olika utvecklingsmål finns för
kulturmiljövärden, biologisk mångfald, sociala värden och ekosystemtjänster.
• Sök: Järvakilen Prioritering

EXEMPEL: Angarn- och Bogesundskilarna

Samverkan i Angarn- och Bogesundskilarna startade under 2010, med utgångspunkt i samverkan i Rösjökilen. Samverkan i Angarn- och Bogesundkilarna drivs
av kommunerna med styrning från en politisk styrgrupp. Under våren 2012 har
det antagits en plattform, en organisationsstruktur, en verksamhetsplan och
budget för samverkansarbetet. Ett centralt mål för samverkan är att kilarna är
välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma.
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Att stärka svaga samband i olika landskap

I det här kapitlet finns förslag på
hur man kan arbeta i svaga sam
band som är svaga för att de är
mycket smala eller för att de
rymmer en annan landskapstyp
än vad som finns på vardera sida
om det svaga sambandet.

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
En kilanalys som är ett
viktigt underlag för att
kunna besluta vilka
åtgärder som ger mest
nytta för att stärka ett
svagt samband.

Det är inte bara längd och bredd på ett grönt svagt samband som är viktig för dess
funktion utan även själva innehållet och strukturen. Med innehåll menas de element
som bygger upp ett svagt sambands natur-, kultur- och rekreationsvärden. Med struktur menas hur element förhåller sig till varandra. Strukturer i form av stråk, leder,
vägar m.m. är av särskilt intresse i svaga samband, eftersom de länkar ihop kilen på
ömse sidor om ett svagt samband och förstärker regionala funktioner och upplevelsen
av kilen som ett sammanhängande område.
Här beskrivs på ett generellt plan vad som är viktigt att beakta i tre olika typer av
landskap.
Att prioritera bland åtgärder
Olika svaga samband kan stärkas på olika sätt. Ett variationsrikt svagt samband har
generellt sett bättre förutsättningar att knyta ihop olika funktioner såsom spridningsfunktioner, upplevelsevärden eller andra ekosystemtjänster. Det blir sällan konflikt
mellan natur-, rekreations- eller kulturhistoriska värden eftersom de ofta förstärker
eller är beroende av varandra.
Nedan följer en lista som bör följas för att uppnå väl fungerande svaga samband.
1. För att veta vilken typ av åtgärd som behövs i ett svagt samband är det i första hand
viktigt att identifiera värden, funktioner och brister i kilen som helhet. Kilanalysen
är ett bra stöd för en sådan identifiering av brister, liksom lokala natur-, rekreations- och kulturmiljöinventeringar.
2. När värden, funktioner och brister är identifierade är steg två att bevara viktiga värde
områden för natur, rekreation och kulturmiljö som finns i svaga samband. Att bevara
områden med höga värden är mer kostnadseffektivt än att återskapa höga värden.
3. Där det finns brister i områdets värden och funktion måste värdehöjande åtgärder
sättas in för att stärka de svaga sambanden. Åtgärderna bör utgå från värden som
finns i anslutning till ett svagt samband, så att sambandet blir en naturlig del av
kilområdet. Värdehöjande åtgärder kan vara ökad skötsel och restaurering av
befintliga värden eller anläggande av nya rekreativa strukturer och naturtyper. När
nya strukturer skapas bör man överväga möjligheten att utgå från den historiska
markanvändningen för att underlätta det historiska landskapets läsbarhet.

FAK TA: Spridningsöar och ledstrukturer
Spridningsöar underlättar spridningsmöjligheter för svårspridda arter. Ordet spridningsöar används
här som en översättning av det som inom ekologin vanligtvis benämns patches eller stepping stones.
De är olika för olika arter och består ofta av små områden av passande element, som t.ex. ett dött
träd eller en liten våtmark, eller av naturtyper som har höga naturvärden men som är för små för att
vara fristående livsmiljöer. Spridningsöarna bildar tillsammans med de större levnadsmiljöerna ett
habitatnätverk. Avståndet på spridningsöarna är kopplade till hur långt en art klarar av att sprida sig,
vilket varierar mycket mellan olika arter. Det finns därför inget absolut mått att rekommendera för
hur långt avståndet som mest bör vara mellan spridningsöar.
Spridningsöar och ledstrukturer
underlättar spridningsmöjlig
heter för svrspridda arter.
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Mellan spridningsöar är det bra om det finns ledstrukturer som hjälper djur och människor att hitta
genom ett svagt samband. En allé genom ett bostadsområde som förbinder två grönområden kan
vara ett exempel på en ledstruktur.
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Exemplet visar en analys över
vilka områden som är centralt
belägna inom ett biotopnätverk
ur ett konnektivitetsperspektiv
(hög centralitet = röd,
låg centralitet = grön). Analysen
kan t.ex. användas för att visa
på enskilda områdens vikt som
spridningsöar.

LÄS MER: Svaga samband, biologisk mångfald
och spridning, s. 41. I
avsnittet beskrivs närmare
hur olika arter sprider sig
och varför spridning är
viktigt.

LIT TER ATUR:

Källa: MatrixGreen: Landscape Ecological
Network Analysis Tool – User manual,
Örjan Bodin & Andreas Zetterberg,
Version 0.3, 2011-11-14

Vilda grannar, Bengtson,
P & Lewander, M, 2006. Boken
berättar hur man kan anlägga
olika miljöer för våra vilda djur och
växter.
• Sök: Boken finns att låna
på bibliotek

EXEMPEL: MatrixGreen

Ekologigruppen

MatrixGreen är ett GIS-verktyg för att prognostisera ekologiska samband som
är under utveckling av Stockholm Resilience Centre och SLU. Verktyget kan
användas till att analysera och på ett pedagogiskt sätt visualisera påverkan på
ekologiska samband vid exploateringsplaner. För att verktyget ska ge rätt prognoser är det viktigt att underlaget utgörs av bra naturinventeringar.
• Sök: Verktyg för ekologiska samband och MatrixGreen

Skogslandskapet
Begreppet skog omfattar här alla typer av trädbärande naturmark såsom lövskogar,
barrskogar och sumpskogar. Miljöer med äldre ädellöv och gammal tallskog är utmärkande för Stockholmsregionen, och länet har ett särskilt ansvar att prioritera dessa
naturtyper.
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LIT TER ATUR:
GIS-skikt för Upplevelsevärden
gällande skog, TMR, f d Region
plane- och trafikkontoret, i
Stockholms län har kartlagt upp
levelsevärden i de gröna kilarna. På
TMR:s hemsida finns information
om upplevelsevärden. För kvali
teter i skog är bl.a. upplevelse
värdena skogskänsla, orördhet och
trolska miljöer samt variations
rikedom
och naturpedagogik av relevans.
• Sök: GIS upplevelsevärden
Skogens pärlor. Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper finns tillgängligt
för allmänheten i karttjänsten
Skogens pärlor.
• Sök: Skogens pärlor

Ekologiska strukturer och värden
En skogs naturvärde är bl.a. knuten till kontinuitet i markanvändningen. Detta
avspeglas i trädens höga ålder och att det finns en naturlig föryngring. Skog med lång
kontinuitet tar lång tid att återskapa, varför sådan skog är viktig att bevara. Naturvärdena kan även stärkas genom förbättrad skötsel. Exempel på skötsel i skog kan vara
frihuggning av äldre träd genom gallring av sly.
En variationsrik skog med många olika element ger höga natur- och rekreations
värden. Värdefulla objekt i skogen är främst döda träd som står upp eller ligger på
marken. För att nå miljömålet Levande skogar krävs 20 m3 död ved/ha. Gamla träd
med hålrum i stammarna är också värdefulla objekt. Olika typer av element skapar
variation i landskapet genom att de skapar olika mikroklimat, t.ex. olika skuggningsgrad och fuktighet. Ett exempel är träd som fallit och bildat en liten glänta i en annars
tätare skog, vilket medför ökad skuggningsgrad och fuktighet kring den fallna stocken
samtidigt som solbelysning skapas i gläntan. Olika element skapar också variation
eftersom de utgör olika typer av växtplatser som passar olika arter. Ett stenblock kan
till exempel utgöra växtplats för en mossa. En skog med hög variation gör att många
arter klarar av att leva på samma plats, d.v.s. områdets biologiska mångfald blir högre.
Ovan nämnda element kan fungera som spridningsöar, ett fallet träd fungerar t.ex.
som spridningsö för arter som är beroende av just död ved. I en barrskog kan ett parti
av ekar vara viktig för arter knutna till Stockholmregionens ekmiljöer, i en hårt brukad produktionsskog kan partier med äldre barrskog vara viktiga för barrskogsarter.
Öar av äldre skog insprängda i produktionsskog kan också öka ett svagt sambands
upplevelsevärden för människor.
I skogen följer djur ofta så kallade ledstrukturer som baseras på landskapets form.
Dalgångar med naturmark är särskilt viktiga att bevara.
Rekreativa strukturer och värden
Höga upplevelsevärden i skogen är starkt sammankopplade med höga naturvärden.
Gammelskog och trolska naturmiljöer uppskattas av många människor. Vandringsstråk kan användas för att leda besökaren genom ett svagt skogssamband via de mest
attraktiva partierna eller för att begränsa besökare i störningskänsliga områden.
Rekreativa stråk genom skog som är mindre tilltalande för människor kan t.ex. stärkas genom att en zon närmast vandringsleden sköts på ett rekreationsanpassat sätt.
Störning från infrastruktur eller bebyggelse kan minimeras genom rätt dragning av
vandringsstråket. Precis som för naturvärden är det att föredra att utveckla befintliga
vandringsleder eftersom de både kan ha en historisk och social förankring.
Kulturmiljövärden och strukturer
En skogs kulturmiljövärde bygger på ett historiskt sätt att nyttja skogen. Spåren efter
den historiska markanvändningen är subtil. Ett exempel är enar och hasselbuketter i
den uppvuxna skogen, som vittnar om att marken varit mer belyst och glesare beväxt
tidigare på grund av bete. En stor variation av trädslag i olika ålder utgör tecken på att
det bedrivits plockhuggning allt efter behov. En stor artrikedom av träd kan bero på
att olika trädslag har fyllt olika funktioner. Furu har t.ex. varit byggnadsmaterial och
de kådrika träden har blivit fönstermaterial och syllstockar. Undertryckt gran, d.v.s.
gran som växt långsamt på grund av svåra växtförhållanden, och raka enar har nyttjats till gärdselvirke. Hamlad lönn och ask vittnar om lövtäkt till vinterfoder. I skogsmark kan man ibland återfinna spår av gammal råg- eller potatisåker i form av stenoch vegetationsröjda horisontella ytor. Syrenbersåer, vårdträd och trädgårdsanknuten
flora vittnar om äldre torpbebyggelse. Ädellövskogar är vanligt förekommande i
anslutning till herrgårdsanläggningar. De administrativa gränserna mellan byarna
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har alltid varit viktiga att tydliggöra. I gränslinjen finner man stenmurar, gränsrösen
och andra gränsmarkeringar.

FAK TA: Struktur och värden i skogen
Ekologiska värden: Gamla träd samt yngre träd som senare kan ersätta de gamla, en variation av
olika element, opåverkad hydrologi, ostördhet och upplevelsevärden som trolskhet, skogskänsla,
variationsrikedom och naturpedagogik.
Element som skapar biologisk variation och kan fungera som spridningsöar: Gamla träd med
hålrum i stammarna, stenblock, döda stående eller liggande träd, opåverkad hydrologi, stående
eller rinnande vatten, blommande och bärande örter och buskar, ädellövsdungar i barrskogen och
vice versa, gläntor med gräsmark.
Element som kan fungera som ledstrukturer: dalgångar, klippor, branter, vattendrag, stråk av
annan naturtyp, sjöar och kantzoner. Vägar, järnvägar och kraftledningar kan även fungera som
ledstrukturer.
Strukturer som kan förtydliga kulturmiljövärden: Spår från utmarksbete och andra näringsfång
såsom hamling och råg- och potatisodling, utvinning av byggnadsvirke samt äldre bebyggelse och
tillhörande vegetation samt skog med varierad ålder på träden.

Ekologigruppen

Element som kan förtydliga kulturmiljövärden: Enar och hasselbuketter, hamlade träd, ädellövskogar, trädgårdsrelaterad flora, odlingsspår, skogsvägar, gränsmarkeringar.

Odlingslandskap
Begreppet odlingslandskap omfattar här både storskaliga rationellt brukade åker
marker och mosaikartade landskap med betesmarker och mindre åkermarker. De
kulturmiljö-, natur- och upplevelsevärden som finns i odlingslandskapet utgörs ofta
av en mosaik av olika markslag i ett småskaligt historiskt jordbruk. Värdena är ofta
beroende av ett kontinuerligt brukande, d.v.s. att markanvändningen varit samma
under lång tid. Ju mer rationaliserat ett jordbrukslandskap är desto färre värden finns
bevarade.
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LIT TER ATUR:
GIS-skikt för Upplevelsevärden
gällande odlingslandskap,
TMR, f d Regionplane- och trafik
kontoret, i Stockholms län har
kartlagt upplevelsevärden i de
gröna kilarna. På TMR:s hemsida
finns information om upplevelse
värden. För kvaliteter i odlingsland
skapet är bl.a. upplevelsevärdena
kulturlandskap och levande land
skap, utblickar och öppna miljöer
samt variationsrikedom och natur
pedagogik av relevans.
• Sök: GIS upplevelsevärden
Fårad mark – Handbok för tolkning
av historiska kartor och landskap.
Temanummer i Bygd och natur.
Årgång 78 Nr 6 1997. Sveriges
hembygdsförbund, Cserhalmi,
Niklas. 1999.
• Sök: Finns på välsorterade
bibliotek

Ekologiska strukturer och värden
Naturvärden i odlingslandskapet utgörs främst av gamla lövträd och artrika betesmarker. Värdena hänger samman med en kontinuitet i markanvändningen som är
svår att återskapa. Naturvärdena i odlingslandskapet kan även stärkas genom skötselinsatser. Exempel på förbättrad skötsel i odlingslandskapet kan vara ökat betestryck
på gräsmarker.
Naturvärden utgörs även av en blandning mellan olika småbiotoper. Viktiga småbiotoper är här bl.a. åkerholmar, småvatten, odlingsrösen, bryn och stående eller liggande stammar från döda träd. Småbiotoperna fyller funktioner som spridningsöar
för arter samtidigt som de är viktiga för förståelsen av det historiska jordbrukslandskapet. Om småbiotoper saknas går de även bra att återskapa. De kan med fördel lokaliseras till lämpliga platser i kulturlandskapet genom att studera äldre kartmaterial.
I odlingslandskap som domineras av lövträd kan det vara värdefullt att spara spridningsöar av barrträd om det är barrskogar på vardera sida av ett svagt samband.
I odlingslandskapet är det särskilt viktigt att det finns ledstrukturer som hjälper
djur och människor att hitta genom ett svagt samband och vidare ut i kilen. Ledstrukturer i odlingslandskapet kan utgöras av samma element som skapar höga natur
värden, men de placeras så att det skapas ett stråk över den öppna marken. Ledstrukturer bör i möjligaste mån bindas samman med spridningsöar och med de element
som skapar höga naturvärden.
Rekreativa strukturer och värden
Det småskaliga historiska landskapet rymmer stora upplevelsevärden. Spridningsöar
är också betydelsefulla för människors upplevelse av odlingslandskapet. Variation i
landskapet innebär att en sträcka upplevs som kortare än om landskapet är storskaligt
och enformigt.
För att underlätta människors passage genom odlingsområden kan man anlägga
s.k. beträdor. Beträdor är stråk vid åkern som får beträdas av människor. De kan bestå
av allt från ett stråk av klippt gräs till områden med buskage, trädrader eller vildvuxen
gräsmark. Ofta anläggs beträdor längs med diken eller vattendrag. Rätt utformade
kan beträdorna också utgöra en viktig ledstruktur för djur och växter. En bevuxen
beträda mellan åker och vattendrag bidrar även till att rena näringsläckage från
åkern, som annars bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag.
Kulturmiljövärden och strukturer
De kulturmiljövärden som finns i odlingslandskapet är både den mark som fortfarande brukas och den övergivna åker- och ängsmarken. På den mark som fortfarande
brukas är det viktigt att bevara de fysiska gränserna som ofta markeras med ett dike
eller en slutfåra. Diken och åkergipar bör hållas fria från sly så att landskapet blir lätt
att avläsa och uppleva. En så kallad fossil odlingsmark är odlingsmark som övergivits.
Spåren av odling kan ge stöd för att förstå den historiska markanvändningen. Historiska vägar och stigar ingår även som en del i det historiska landskapet och kan ge en
vägledning till hur man rört sig genom landskapet.
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FAK TA: Struktur och värden i odlingslandskapet
Ekologiska värden: Kontinuitet i markanvändningen, en mosaik som skapas av nedan nämnda
strukturer.
Element som skapar variation och kan fungera som spridningsöar: artrika ängar och betesmarker,
gamla lövträd, döda träd, småvatten och vattendrag, åkerholmar, kant- och brynzoner mot skog
och vatten, gamla lador och hus som boplatser för bl.a. fåglar och fladdermöss, röjningsrösen,
odlingsrösen, stora stenblock, buskage och stenmurar.
Element som fungerar som ledstrukturer: brynzoner, diken, stenmurar, alléer, trädrader och beträdor.
Strukturer som kan förtydliga kulturmiljövärden: Inägomarken som bestått av inhägnad äng och
åker. Bytomten som legat centralt och nära arbetsintensiv mark såsom kål- och humlegård och åker.
Utmarken som nyttjats för bete, timmertäkt och vedbrand.

Paol a Gospodne t ich / FLICKR

Element som kan förtydliga kulturmiljövärden: röjningsrösen, diken, tegindelningar, hägnader,
terrasskanter och nivåskillnader som utgör spår av fossil åkermark. Beroende på hur ytan ser ut, kan
man förstå vilka redskap som har använts och därmed även göra en ungefärlig datering.

Drottningholmsparken på Lovön, Ekerö kommun.

Parklandskap
Begreppet parklandskap omfattar här både naturlika landskapsparker, större öppna
gräsytor för rekreation och mer formellt anlagda parker. Naturlika landskapsparker
har störst förutsättningar att innehålla både biologiska, sociala och historiska funktioner. Även stadsparker, hårdgjord mark i form av trädplanerade torg, lekplatser med
större ytor klippt gräsmatta och många andra anläggningar har viktiga funktioner
och höga värden för svaga samband. I dessa områden finns ofta också en stor potential
att utföra åtgärder som ytterligare stärker exempelvis ett svagt sambands olika biologiska funktioner.
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Ekologiska strukturer och värden
De högsta naturvärden som finns i parkmark är ofta knutna till äldre träd, speciellt
ädellövträd. Parkers öppna karaktär gynnar arter som är beroende av solbelysta stammar, som vissa vedinsekter. Ibland kan också mer vildvuxna partier finnas
insprängda med gräsmarks- eller lundmiljöer. Det är genom att bevara eller återskapa
sådana miljöer man kan gynna spridningsmöjligheterna för de mest kräsna arterna.
Parkmiljöer är speciellt värdefulla för humlor, bin och andra av våra viktiga pollinerare som gynnas av att det finns blomning under hela säsongen. I parkmiljöer kan
man även anlägga fågelholkar, bikupor och insektslägenheter av olika slag. Sådana
anläggningar är ofta uppskattade av människor.
För att stärka ett svagt sambands spridningsfunktion kan man bevara eller anlägga
områden i parklandskapet som innehåller de värden som arter på vardera sida om det
svaga sambandet behöver. Detta bör göras med hänsyn till parkens kulturhistoriska
och arkitekturhistoriska värden. Om en planerad park ligger i ett svagt samband som
omgärdas av barrskog, kan barrskogens spridningssamband stärkas genom att
behålla eller planera barrträd i parken. Omgärdas parkområdet av odlingslandskap
kan parken utformas för att gynna odlingslandskapets spridningssamband.
I parkmiljöer finns ofta naturliga ledstrukturer som kan utvecklas för att stärka
arters spridningsmöjligheter. Ledstrukturer kan utgöras av stig- och vägsystem, stengärdesgårdar, brynzoner, alléer, träd- eller buskrader, rabattslingor eller stråk av
naturmark. Murar kan utformas så att de fungerar som stensträngar genom parker.
Vattenanläggningar med tillhörande vattendrag kan också bli viktiga ledstrukturer,
särskilt om någon sida tillåts vara mer vildvuxen.
Kulturmiljövärden och strukturer
Genom att studera äldre parkplaner eller stadsbyggnadsplaner kan man få kunskap
om åtgärder som kan stärka kulturhistoriska värden och strukturer. Buskar och
blommor som i dag inte längre finns kvar kan t.ex. återplanteras. Genom att de kulturhistoriska strukturerna inom ett svagt samband förtydligas kan de både öka förståelsen av platsens historia inom det svaga sambandet och bidra till att öka läsbarheten av
strukturer som finns kvar i bebyggelsen utanför det svaga sambandet.

FAK TA: Struktur och värden i parkmiljön
Ekologiska värden: Gamla träd, solbelysta stammar, busk- och blomplanteringar, vildvuxna partier
med t.ex. gräsmarker och lundmiljöer.
Ekologiskt viktiga strukturer: Murar, dammar, öppna sandytor, död ved som del av gestaltningen,
holkar, bikupor och insektslägenheter.
Element som fungerar som ledstrukturer: Stig- och vägsystem, stengärdesgårdar, brynzoner,
alléer, träd- och buskrader, rabatter, stråk av naturmark samt vattendrag.
Strukturer som kan förtydliga kulturmiljövärden: Historiska parkideal från olika tider, stig- och
vägsystem.
Element som kan förtydliga kulturmiljövärden: Särskild flora, anlagda siktlinjer, parkspecifika
anläggningar såsom lusthus, eremitgrottor, stjärnplatser, sittplatser, pelouser, vattenkonst m.m.
Kulturmiljövärden såsom fornlämningar, fossila odlingsspår, bebyggelse eller historiska gränser
mellan olika markslag eller ägogränser kan lyftas fram och vårdas i parklandskapet.
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Att stärka svaga samband i
anslutning till bebyggelse
Gränsdragningen mellan regional grönstruktur och lokala grönområden är flytande,
och exakta gränser är svåra att dra. Detta gäller i synnerhet för svaga samband. Här
kan parker, alléer, gårdar och gröna tak i omgivande bebyggelse, men även bebyggelsens utformning, vara en förutsättning för ett fungerande svagt samband. En bebyggelseplanering som integrerar den lokala och regionala grönstrukturen bidrar till en
långsiktigt hållbar stadsstruktur.
Den gröna väven i staden
Väl genomtänkt utformning av bebyggelse och grönområden intill ett svagt samband
kan ge ett viktigt stöd för sambandets funktion. Byggnaders skala och utformning,
gårdar och trädgårdar, gröna fasader och tak samt balkonger utformade för odling,
kan exempelvis stärka spridningsfunktioner, rekreationsupplevelser och temperaturreglering. Mötet mellan bebyggelsen och ett svagt samband är viktigt. Om bebyggelsen har entréer som vetter ut mot grönområdet eller från bostadsgården, kan det bidra
till möten, rörelsemönster och ökad trygghet i grönområdet. Det är även viktigt att
gränsen mellan privat och offentlig mark är tydlig. Otydliga gränser skapar en osäkerhet om hur området får användas.
Där ett svagt samband innehåller barriärer t.ex. i form av väg, järnväg, vatten eller
stora höjdskillnader, kan det vara nödvändigt att passera via omgivande, bebyggda
områden. I dessa fall kan skyltning i kombination med en grön väv av parker, alléer
och esplanader användas för att leda besökaren förbi barriären. Även gröna villaområden kan fungera som gröna länkar för människor, djur och växter.
Samma strukturer som underlättar för människor att passera en barriär i ett svagt
samband, kan oftast användas för att stötta spridningsfunktioner för djur och växter.
Genom att anlägga eller spara de naturtyper i intilliggande parker och grönområden
som är en bristvara i själva kilen, ökar den sammanlagda mängden av naturtypen,
vilket stärker det svaga sambandets spridningsfunktion.
På samma sätt kan lokala, intilliggande parker bidra till att förtydliga ett historiskt
samband. Parker kan anläggas där historiska spår i landskapet är tydliga eller ges
teman som berättar om platsens historia.

I detta kapitel ges förslag på hur
man kan arbeta för att stärka
svaga samband i samspel med
den omgivande bebyggelsen. Det
beskriver också hur svaga sam
band kan bidra till attraktiviteten
i omgivande bebyggelse.

LÄS MER: Svaga samband
och bebyggelse, s. 31.
Fakta om varför gröna kilar
och svaga samband är
stadsbyggnadselement
som skapar attraktivitet,
identitet och plats för
möten för människor i
Stockholmsregionen

EXEMPEL: Grönytefaktor för Norra Djurgårdstaden

För Norra Djurgårdsstaden har ett miljöprogram tagits fram för att uppnå en
hållbar stadsutveckling. I programmet ställs krav på att en viss grönytefaktor ska
uppfyllas. Målet med grönytefaktorn är att premiera grönska som fyller flera funktioner. Dessa funktioner är att dämpa effekten av negativa klimatförändringar,
att tillföra sociala värden i gårdsmiljön och att gynna områdets biologiska mångfald. Ett exempel på anpassning till platsen är att bevarandet av ekar ger mycket
höga poäng. Djurgårdsstaden är en viktig spridningslänk för ekmiljöer inom
Nationalstadsparken.
• Sök: Grönytefaktor Djurgårdstaden
Den lokala grönstrukturen kan
bidra till att stärka det svaga
sambandet, samtidigt som när
heten till det svaga sambandet
kan stärka funktioner i den
lokala grönstrukturen.
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EXEMPEL: Gröntypologi

TMR har, i samarbete med några kommuner, tagit fram en gröntypologi som
översiktligt identifierar olika typer av grönområden. Gröntypologin gör det
möjligt att ta fram översiktlig basinformation om vilka typer av parker och
grönområden som finns i olika delar av Stockholmsregionen. Därmed går det
att exempelvis jämföra tillgången på grönområden mellan kommuner och att
analysera behoven av nya grönområden i Stockholmsregionens stadsutvecklingsområden.
• Sök: Gröntypologi
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VÄRME OCH KYLA FRÅN BRUNNSVIKEN

Principskiss över hur byggnader
kan bidra till stadskaraktär mot
gatsidan och parkkaraktär mot
parksidan.
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EXEMPEL: Albano resilient campus

Stockholm resilience center har tillsammans med KTH och KIT arkitektur
tagit fram ett förslag på hur nya Albano kan bli ett hållbart universitetsområde.
Programmet rymmer tankar om hur gröna artärer binder samman området
med omgivningen och hur diversitet i markslag skapar en variation som stöder
biologisk mångfald. Även byggnaderna föreslås bidra, t.ex. genom stora odlingsbalkonger och gröna tak.
• Sök: Albano resilient campus
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Länk mellan stadsdelar
De gröna kilarnas svaga samband kan, med rätt utformning, bidra till att koppla ihop
olika stadsdelar. Det är en utmaning att utveckla de svaga sambanden så att de upplevs som länkar och inte som barriärer mellan stadsdelar och samtidigt upprätthåller
funktioner i kilen. En strategi är att medvetet satsa på åtgärder som stärker känslan av
trygghet och attraktivitet.
Gång- och cykelstråk mellan stadsdelar bör anläggas så att sträckan blir så kort och
så flack som möjligt. Om miljön längs vägen blir variationsrik, upplevs sträckan som
kort och upplevelserik. Forskning har visat att både i stadsbygd och i natur upplevs
avståndet som längre om omgivningen är ensartad. Variation kan skapas genom att
leda vägen genom olika naturtyper, förbi friluftsanläggningar eller andra mötesplatser. Ett annat sätt att skapa variation är att arbeta med en zonering t.ex. där delar av
ett svagt samband har parkkaraktär och andra delar en tydligare naturkaraktär.
Trygghet skapas främst genom öppen välskött vegetation, bra belysning och många
människor. Det är därför viktigt att placera aktiviteter som lockar människor i ett
stråk mellan stadsdelar, helst under olika delar av dygnet. Ett sätt kan vara att skapa
en gemensam stadsdelspark genom det svaga sambandet. Med lämplig vegetation
och utformning kan en sådan lösning även stärka biologiska och kulturhistoriska
funktioner.
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Genom att utforma stråk med
aktiviteter genom de svaga
sambanden, kan stråken bidra
till att länka ihop stadsdelar.

EXEMPEL: Dammarna i Kräppladalen

Rågsveds friområde är en välbesökt mötesplats mellan Rågsved i Stockholms
stad och Myrängen i Huddinge kommun. Här har Stockholm Vatten anlagt
reningsdammar i och vid Kräppladiket. Dammarna är genom sitt läge en plats
där människor från olika stadsdelar, och olika bakgrund och kulturer, möts.
Området utgör ibland det första mötet med svensk natur för personer som nyligen
kommit till Sverige. Dammarna anlades 2007 med bidrag från miljömiljarden.
• Sök: Tillväxt Kräppladalen
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EXEMPEL: Vision Järva friområde 2030

Illustr ation ur Vision Järva 2030 av Rundquist arkitekter

Illustration över vision för Järva
friområde.

I Järvalyftet samarbetar Stockholms stad med externa aktörer i en unikt bred
långsiktig satsning, med fokus både på hårda och mjuka frågor. Målet är att lyfta
Järva till att bli en tillväxtmotor, en kulturell mötesplats och en plats dit man vill
flytta – och stanna kvar. Som stöd har måldokumentet Vision Järva 2030 tagits
fram. Här finns förslag på hur Järva friområde, som utgör en av de smala delarna
i Järvakilen, ska utvecklas till en attraktiv länk mellan Kista och Hjulsta/Tensta.
Förslagen går bl.a. ut på att utveckla rekreationsutbudet, koppla samman stads
delarna med bussgata och kringliggande evenemangsplatser och att utveckla
entréer från stadsdelarna ut till friområdet.
• Sök: Vision Järva 2030

Noder för ökad tillgänglighet
Många svaga samband ligger i anslutning till stadsutvecklingsområden och regionala
stadskärnor, där det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik. Dessa områden
använd i dag i viss utsträckning som noder eller entréer till grönkilarna men har en
stor potential att utvecklas i denna funktion. Stationer för spårbunden kollektivtrafik
är oftast placerade en bit från de svaga sambanden i bebyggd miljö. Åtgärder i form av
skyltning, kartor, parkstråk samt gång- och cykelbanor kan vägleda besökaren ut till
de gröna kilarna från spårstationer.
Även svaga samband en bit från de regionala stadskärnorna kan vara viktiga noder.
Friluftsgårdar och andra anläggningar med service kan anläggas i ett svagt samband.
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Åtgärder i form av nya parkeringsplatser, busshållsplatser samt nya gång- och cykelvägar ökar tillgängligheten till dessa anläggningar och vandringsleder, och därmed
även till kilen. Ur ett tillgänglighetsperspektiv bör man planera för aktiviteter året
runt, exempelvis både för skridskoåkning, bad och fiske.

EXEMPEL: Rudan och Haninge centrum

Alldeles intill Handens pendeltågsstation ligger Rudans gård i Rudans naturreservat. Reservatet utgör del av Hanvedenkilen. Från Rudans gård utgår flera skidoch motionsspår och gården används för olika evenemang. Sörmlandsleden utgår
från gården. Längs Sörmlandsleden är det både möjligt att utforska Hanveden
kilen och att ta sig vidare till Tyrestakilen via det svaga sambandet söder om
Handen.

EXEMPEL: Velamsund

Vid Velamsund i Nacka finns ett svagt samband som fungerar som en rekreativ
nod. Den regionala vandringsleden Boo-leden passerar den smala landtungan
mellan Insjön och Velamsundsviken. Här ligger också Velamsunds Gård. Vid
gården finns bland annat restaurang, café, naturskoleverksamhet, ridverksamhet, elljusspår och olika vattenanknutna aktiviteter. Här arrangeras också olika
events som marknader och teater. På vardagseftermiddagar och vid evenemang
går Velamsbussen varje timma mellan busshållplatsen vid Idunskolan och
Velamsund.
• Sök: Velamsund

friluftsgård

J

Svaga samband kan på grund
av sitt läge i anslutning till
stadskärnor och kollektivtrafik
ofta fungera som noder i grön
kilarna.

EXEMPEL: Järnvägsparken

Gisel a Holmgren

Järnvägsparker har byggts intill våra stationer alltsedan järnvägen byggdes ut i
slutet av 1800-talet. I Åkersberga finns en nutida park som länkar ihop Roslags
banans station med det regionala strandstråket längs Åkers kanal. Från kanalstråket går det att ta sig vidare ut i Angarnkilen.
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Zonera svaga samband för olika användare
De svaga sambandens läge mellan bebyggelse och stora naturområden gör dem lämpliga att anpassa och utforma för många olika användargrupper. De kan zoneras, d.v.s
rymma olika parkkaraktärer. Dessa kan vara både finparker med stadskaraktär, vildare lekområden, friluftsanläggningar, koloniområden och naturpartier. Här finns
också möjligheter att rymma tillfälligt ytkrävande och tillfälligt störande evenemang
som till exempel en cirkus, festival eller konsert.

LÄS MER: Svaga
samband, rekreation,
hälsa och pedagogik, s.
36. Fakta om varför gröna
kilar och svaga samband
kan ge plats för många
olika typer av upplevelser
och användare och om
vilka dessa är.

Svaga samband kan rymma ytkrävande, tillfälliga evenemang såsom festivaler och konserter.
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Svaga sambands läge mellan
bebyggelse och större, samman
hängande kilar, gör dem lämp
liga att zonera för olika använ
dargrupper.

Publika verksamheter intill svaga samband
Genom att målmedvetet utforma gränszonen mellan bebyggelsen och svaga samband
som platser för möten och aktiviteter, kan flera synergieffekter uppnås. Om publika
verksamheter såsom idrottshallar, vårdinrättningar, skolor, badhus och bibliotek
byggs i anslutning till ett svagt samband, skapas förutsättning för flöden och mötesplatser för människor. Närheten till kilarna är en stor tillgång för verksamheterna.
I anslutning till idrottshallar kan motionsslingor och idrottsplaner anläggas. För
brukare av vårdcentraler, sjukhus och andra vårdinrättningar underlättar närhet till
naturen att den också nyttjas för fysisk aktivitet och avslappning. För skolor utgör
grönkilarna viktiga undervisningsplatser, och skolgårdar kan ge liv och rörelse i
gränszonen mellan ett svagt samband och bebyggelse. På senare tid finns flera exempel på att nya bibliotek placerats intill attraktiva utemiljöer. Den publika verksam
heten behöver inte alltid bestå av en byggnad. Även lekplatser, bollplaner och koloniområden tillgängliga för allmänheten kan bli attraktiva platser i gränszonen. För att
samspelet mellan bebyggelse och natur ska fungera på ett bra sätt, är utformningen
av den publika verksamheten viktig. Ett exempel är byggnader som t.ex. badhus,
sporthallar och bibliotek, som ibland har stora fönsterpartier. De kan, genom sin stora
ljuskälla under den mörka tiden på dygnet, bidra till en ökad trygghetskänsla för
omgivningen.
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EXEMPEL: Temalekplatser i Malmö

I Malmö har man anlagt temalekplatser som lockar Malmöborna att besöka olika
stadsdelar. Temalekplatser och temaparker kan på samma sätt användas för att
förstärka ett svagt sambands speciella karaktär eller historia.
Den första temalekplatsen i Malmö byggdes 1997. I dag finns 20 temalekplatser.
Temalekplatsen ska fungera som en mötesplats i stadsdelen och samtidigt vara ett
utflyktsmål för förskolebarn från andra stadsdelar. Inledningsvis hade man tänkt
sig ett fåtal lekplatser med teman, men de blev snabbt väldigt populära och nu är
målsättningen två temalekplatser i varje stadsdel. I dag ingår det i många förskolors pedagogiska arbete att besöka alla temalekplatser. Den blir ett viktigt led i
integrationsarbetet när man besöker varandras stadsdelar. Temalekplatserna
har på sätt och vis gjort barn till turister i sin egen stad, även på fritiden. Varje
lekplats är unik med temainnehåll som kan vara konkret eller abstrakt.
• Sök: Temalekplatserna Malmö

Handelsplatser och industriområden intill svaga samband
På flera platser ligger handelsplatser och industriområden intill svaga samband.
Dessa områden är ofta storskaliga, med stora hårdgjorda ytor, staket m.m. som gör att
de kan upplevas som otrygga under delar av dygnet och som barriärer för både människor och djur. Men handelsplatser och industriområden kan utformas för att skapa
synergieffekter i stadsplaneringen. Genom att anlägga attraktiva och gröna gång- och
cykelstråk mellan svaga samband och omgivande bebyggelse, kan människor och djur
lättare och tryggare ta sig mellan områdena. Vegetationen kan ta hand om partiklar,
luftföroreningar och vattenavrinning från stora, hårdgjorda ytor. Omgivande grönområden kan bli ett mervärde för de som arbetar där, t.ex. för en promenad eller joggingrunda i naturen på lunchrasten. En bred gata kan göras om till grön parkgata.
Fickparker kan anläggas som viktiga pausplatser åt dem som arbetar i och besöker
området och som spridningsöar för växt- och djurliv. För att minska buller och upp
levelse av otrygghet kan verksamheter som inte bullrar och som är mer publika läggas
närmast svaga samband. Byggnaderna kan utformas med en bärighet som klarar
gröna tak. När verksamhetsområden anläggs i anslutning till svaga samband är det
viktigt att området planeras så att verksamheten inte tar nya delar av naturområdet i
anspråk om verksamheten byggs ut.
Med rätt utformning kan syner
gieffekter skapas mellan svaga
samband och handelsplatser
och industriområden.
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LÄS MER: Svaga samband
och platsens historia, s. 47.
I kapitlet beskrivs närmare
varför det är viktigt att
lyfta fram platsens historia
i svaga samband.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i olika
landskap, s.56. I kapitlet
beskrivs hur kulturhistoriska strukturer kan lyftas
fram i olika landskaps
typer.
LIT TER ATUR:
Kulturhistorisk bedömning av
parker och grönområden.
Pågående projekt för att utarbeta
metoder för bedömning av de
kulturhistoriska värdena i
Stockholmregionens parker och
grönområden.
• Sök: Kulturhistorisk bedömning
av grönområden

LÄS MER: Svaga samband
och bebyggelse, s. 31.
Fakta om varför svaga
samband kan användas för
utjämning av vattenflöden
och för lokalt omhänder
tagande av vatten.

LIT TER ATUR:

Lyft områdets kulturhistoriska identitet i svaga samband
Om skydd, skötsel och gestaltning av svaga samband tar sin utgångspunkt från historisk markanvändning, kan sambanden bidra till att tydliggöra stadsdelens historia.
Det kan exempelvis göras genom att hålla tidigare åker- och ängsmark öppen, att
spara och underhålla äldre vägar i området, att röja i diken och att hålla sly borta på
åkerholmar. Där de historiska spåren är otydliga kan skyltning eller en gestaltning
som grundas på platsens historia göras.

EXEMPEL: Skogskyrkogården

På Skogskyrkogården integreras upplevelsevärden, kulturhistoriska värden och
naturvärden. Kyrkogården som invigdes 1920 skapades 1915–1940 av arkitekterna
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. På den tallbevuxna rullstensåsen om 100
hektar skapade de båda arkitekterna ett sakralt landskapsrum med flera mindre
kapell arrangerade i samspel med naturen. De gamla tallarna som står öppet och
solbelyst har mycket höga naturvärden.

Planering anpassad till landskapsformer
När bebyggelse planeras i anslutning till, eller i, svaga samband är det särskilt viktigt
att analysera och ta hänsyn till landskapets former. Några fördelar med att bygga i
mer kuperade områden och lämna dalstråk obebyggda är, ur ett ekosystemperspektiv,
att dalstråken är lämpliga för lokalt omhändertagande av dagvatten och kan fungera
som översvämningsytor. Dalstråken är även attraktiva för rekreation och viktiga
spridningsleder för djur. I ett kulturhistoriskt perspektiv är det dessutom mer vanligt
att bygga på höjdpartierna.

Mångfunktionella ytor – Klimat
anpassning av befintlig bebyggd
miljö i städer och tätorter genom
grönstruktur, Boverket 2010. En
idé- och inspirationsskrift om att
klimatanpassa befintlig bebyggd
miljö. Innehåller både fakta, ex
empel och tips på ytterligare litte
ratur om grönytors potential för
reglering av temperatur, vatten
och luftkvalitet.
• Sök: Mångfunktionella ytor
Boverket

Svaga samband kan vara lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten.
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Att stärka svaga samband vid infrastruktur
En växande Stockholmsregion behöver ett fungerande transportsystem med tvärförbindelser som kan binda ihop regionens arbets- och bostadsmarknad. Nya tvärförbindelser behöver byggas samtidigt som trafiken och standarden behöver förbättras på
befintliga vägar. Samtidigt ska transportsystemet bidra till att nå klimat- och miljömålen, vilket kräver hållbara lösningar. För att ny infrastruktur och ökad trafik inte
ska bryta upp en sammanhängande struktur av gröna kilar med stora barriärer eller
påtagligt försämra kilarnas attraktivitet, krävs en god utformning av infrastrukturen
med kringområden. Det är viktigt med bra passager över och under vägar och spår för
både djur och människor.
Olika typer av passager över och under väg
När man beslutar om faunapassager som åtgärd samt vilken typ av passage som ska
anläggas för att stärka ett svagt samband bör följande frågor ställas:
• Vad är passagens huvudsakliga syfte? Vilka slags arter ska kunna passera?
Ska passagen även fungera för människor?
• Vilken typ av passage bör skapas?
• Var ska den lokaliseras? En faunapassage bör läggas i etablerade eller potentiella
vandringsstråk.
• Kan man uppnå olika synergieffekter eller vinster i ett brett samhällsperspektiv?
• Motiverar investeringen naturnyttan?

I det här kapitlet finns förslag på
hur man kan arbeta för att
stärka svaga samband som är
svaga på grund av barriärer i
form av infrastruktur. Det
beskriver också hur infrastruk
tur kan bidra till tillgängligheten
i kilarna.

Tabellen visar vilka typer av passager som passar för vilka artgrupper.
Tabellen är tagen från Trafikverket, 2011, men har kompletterats med en rad om lämplighet för människor.
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= Mycket lämplig
= Lämplig med viss anpassning
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LIT TER ATUR:
Vilda djur och infrastruktur – en
handbok för åtgärder. Vägverket/
Banverket Publikation 2005:72.
Skriften ger grundläggande kun
skap om vilda djur och hur de på
verkas av vägar och järnvägar samt
förslag på åtgärder och hur frågan
kan hanteras under planskedet.
• Sök: Vilda djur och infrastruktur
Effektiv utformning av ekodukter
och faunabroar. Trafikverket,
Publikation 2011:159. Skrift om
planering och utformning av större
passager över vägar, såsom eko
dukter och faunabroar. Fokus på
hjortdjur och friluftsliv.
• Sök: Ekodukter och faunabroar
Trafikverkets publikationer.
Trafikverket kommer kontinuerligt
ut med nya publikationer om
vägars barriäreffekter och fauna
passager. Just nu arbetar man med
en rapport som beskriver olika
faunapassager i Stockholms
regionen.
• Sök: Trafikverket och webbutik

Passager över väg och spår
Ekodukter och sociodukter
En ekodukt är en större passage över väg eller spår som används för att knyta samman
hela livsmiljöer och ekosystem på båda sidor om vägen eller järnvägen. Trafikverkets
rekommendation är att den bör vara minst 40 m bred. De anläggs oftast vid stora och
vältrafikerade vägar som passerar större skogsområden. Passagen utformas för att
likna naturmiljön på båda sidor om barriären. Fördelen med ekodukter är att de vid
rätt utformning fungerar för i princip alla djur och även växter. Ekodukter fungerar
även för människor. För att djur inte ska avskräckas för att använda passagen får inte
mänsklig aktivitet över ekodukten vara för intensiv, och den ska helst begränsas till
dygnets ljusa timmar.
I svaga samband finns det ofta behov av att människor i större utsträckning ska
kunna använda passagen. Man kan då i stället anlägga en sociodukt, som är en rekreationsanpassad passage. En sociodukt kan även fungera för djur, särskilt med vissa
anpassningar. Anpassning av en sociodukt kan exempelvis vara att den är bredare än
vad som krävs om bara människor ska passera, att ena sidan är mer naturanpassad
med skyddande buskage eller att belysning släcks nattetid. Mer specifika anpassningar för de arter man vill prioritera på platsen kan göras.
Ekodukten knyter samman hela
livsmiljöer på båda sidor om vägen
eller järnvägen.

LÄS MER: Svaga samband, biologisk mångfald
och spridning, s. 41. I
avsnittet beskrivs närmare
hur olika arter sprider sig
och varför spridning är
viktigt.
minst 40 meter

EXEMPEL: Ekodukt i Burlöv

För att minska konflikt mellan två riksintressen – infrastruktur och kulturmiljö
– när yttre ringvägen i Burlöv byggdes, anlades en 40 meter bred bro över motor
vägen. Bron binder samman kyrkbyn och området Burlövs egnahem.
Ekodukten består av en ringlande väg med en allé av hamlade pilar. På båda
sidor om vägen finns gräsremsor samt naturlika planteringar. Växtligheten
skyddar mot störande ljus från motorvägen och underlättar för djur att ta sig över.
När man färdas över ekodukten uppfattas den inte som en bro som går över en
motorväg utan som en helt vanlig landsväg.
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Faunabro
En faunabro är en vägbro som är anpassad för djur. Faunabron är smalare än ekodukten. Den bör dock inte vara under 10 m bred. Bron används för att skapa förbindelse
mellan olika populationer av utvalda arter, oftast större däggdjur. För att faunabron
ska fungera ska vägen ha en underordnad betydelse och djurens krav och behov styra
utformningen.
Faunabroar kan även användas av människor. Eftersom många djur störs av
mänsklig aktivitet är det viktigt att det finns perioder när människor inte använder
eller vistas kring passagen, om den ska fylla sin funktion. Detta är särskilt viktigt
kvälls- och nattetid eftersom de flesta djur är skymnings- eller nattaktiva. Det ska inte
heller finnas någon belysning. Det är endast småvägar, såsom skogsvägar, med mycket
låg trafik som kan kombineras med faunabroar.
Faunabron kan skapa förbindelser
mellan olika populationer av
utvalda arter, ofta större däggdjur.

minst 10 meter
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Anpassning av befintliga broar
Befintliga broar anlagda som vägpassager över större vägar och järnvägar har ofta en
beläggning av asfalt eller oljegrus och används bara undantagsvis av djur. Med enklare anpassningar kan bron bli attraktiv för djurlivet, under förutsättning att trafiken
på bron är låg. Vägbrons hårda ytbeläggning kan göras mjuk med jord eller grus, och
en vegetationsremsa med gräs och blommor kan anläggas. Denna typ av anpassning
gynnar spridning av ryggradslösa djur, små ryggradsdjur och i viss mån hjortdjur.
Denna typ av bro kan även användas av människor.

Genom en anpassning av befintliga
broar, kan de bli mer attraktiva för
vissa djur.

Viltslussar vid viltstängsel
Viltslussar är övergångsställen för vilt, d.v.s. öppningar i viltstängsel där djur kan passera över väg eller järnväg. Denna typ av passager fungerar enbart för stora och rörliga
djur. Passagen kan användas längs stängslade vägar med måttlig trafik. Den bör utgöras av en kombination av stängselöppning, rörelsedetektorer, aktiva viltvarningssystem och hastighetssänkning för att uppnå önskad effekt.
Passager under väg och spår
Landskapsbroar
Landskapsbroar är vägbroar som anläggs på pelare i stället för på vägbank. Detta gör
att människor, djur och fröspridning kan passera under bron. Passagen under landskapsbron bör vara ca 80 m bred och över 5 m hög. Broarna kan exempelvis gå över en
dalgång eller ett våtmarksområde. De används för att förhindra att vägen skapar barriärer mellan värdefulla naturområden. Landskapsbroar fungerar för hela ekosystem.
För att djur inte ska skrämmas av mänsklig aktivitet får inte aktiviteten vara för intensiv och den ska helst begränsas till dygnets ljusa timmar. Det är också lämpligt att
placera stigar/CG-vägar så att de inte stör faunastråk.
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EXEMPEL: Landskapsbro på E4:an över Rönneå

Per Blomberg /Sk ånsk a Bi lder

Bron som leder väg E4 över Rönneåns dalgång är utformad så att friluftsliv och
biologisk mångfald kan röra sig och sprida sig i dalgången under vägbanan. Sam
tidigt minimerar den öppna konstruktionen påverkan på områdets hydrologi.
Bron är utformad för att smälta in i landskapsbilden så bra som möjligt. Den gamla
vägen med bro utgjorde en barriär och togs bort och återställdes till åkermark.

Faunaportar
En faunaport är en tunnel under väg som är anpassad för djur. Portarna används för
bl.a. hjortdjur, stora rovdjur och mindre däggdjur. För att porten ska fungera är det
viktigt att den har tillräcklig höjd och bredd för de djur den är tänkt att fungera för.
Generellt bör den inte vara smalare än 10 m eller lägre än 5 meter.
Faunaportar kan användas av människor. Eftersom många djur störs av mänsklig
aktivitet är det viktigt att det finns perioder när människor inte använder eller vistas
kring passagen om den ska fylla sin funktion. Detta är särskilt viktigt kvälls- och
nattetid eftersom de flesta djur är skymnings eller nattaktiva. Det bör även finnas timmar under dygnet när faunaporten inte är belyst.
Det är endast småvägar, såsom skogsvägar, med mycket låg trafik som kan kombineras med faunaportar. Vägen ska ha underordnad betydelse och djurens krav och
behov ska styra utformningen.

Landskapsbron gör så att både
människor, djur och växter kan
röra sig genom dalgången utan
att hindras av E4:an.
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minst 5 meter

minst 10 meter
Faunaportar används av bl.a. hjortdjur, stora rovdjur och mindre däggdjur.

Anpassning av befintliga portar
Befintliga portar och tunnlar som anlagts för människor och enklare trafik kan i viss
mån anpassas för djurlivet. En hårdgjord yta kan mjukgöras med jord eller grus. I viss
mån kan även vegetation anläggas. Denna typ av anpassningar gynnar spridningen av
ryggradslösa djur, små ryggradsdjur och i viss mån hjortdjur. Faunaanpassade tunnlar kan även användas av människor.

Anpassningar av befintliga tunnlar och portar kan göra dem mer attraktiva för vissa djur.

Tunnlar för små djur
Tunnlar under vägen för små djur passar för djur som är vana att röra sig i trånga och
mörka utrymmen. Räv, mårddjur, katter, smågnagare och groddjur använder gärna
tunnlar även om de är trånga. Om storleken är mera generös kan även smådjur som i
regel har större krav på sikt och utrymme, såsom igelkott, bäver och kanin, också
använda tunneln. Tunneln riktar sig vanligtvis till specifika djurgrupper och bör
anpassas till den artgrupp man vill gynna. Större tunnlar gynnar fler arter. Generellt
bör en smådjurstunnel vara över 60 cm i diameter.

EXEMPEL: Grodtunnlar i Skårby

Skårby i Bornsjöns naturreservat är en av Sveriges främsta lokaler för mindre
och större vattensalamander. Under en väg som passerar området har tunnlar för
groddjur anlagts. Trafikdödligheten för större och mindre vattensalamander har
mellan 2004 och 2010 gått från 100 % till 30 %. Sedan tunnlarna anlades har
över 2 600 salamandrar räddats. Även åkergroda och vanlig groda använder
grodtunnlarna.
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Strandpassager
När man anlägger broar över vatten är det viktigt att alltid tänka på att anlägga en torr
strandpassage under bron. Vid anläggande av nya broar finns det goda förutsättningar
att bevara bredare naturliga strandkanter. Passagen fungerar då både för små och
stora djur och även växter. Strandpassager kan även användas av människor. Eftersom många djur störs av mänsklig aktivitet är det viktigt att det finns perioder när
människor inte använder eller vistas kring passagen om den ska fylla sin funktion.
Detta är särskilt viktigt kvälls- och nattetid eftersom de flesta djur är skymningseller nattaktiva. Det bör även finnas timmar under dygnet när passagen inte är belyst.
Vid befintliga broar som anlagts utan naturliga strandkanter kan i stället nya
strandpassager eller torra hyllor att gå på under bron anläggas. Passagerna fungerar
för bl.a. utter och smådjur.

När en bro anläggs över ett vattendrag är det viktigt att det lämnas en strandpassage
även för landlevande arter.

Fiskpassager
Där väg och järnväg korsar vatten bör trummor anläggas under vägen eller järnvägen
för att minska barriäreffekten för vattenlevande arter. Rätt utformade trummor som
leder vatten under vägar, ger fisk och andra vattenlevande organismer möjlighet att
vandra upp och ned i vattendrag. Trumman bör grävas ned under vattendragets
botten så att trummans botten kan fyllas med ”naturlig” botten som efterliknar den
naturliga miljön. Trumman bör vara lika bred som vattendraget och utformas så att
vattenhastigheten är samma i trumman som i vattendraget. Det ska inte finnas något
fall utan vattenytan i trumman ska vara samma som vattendragets in- och utlopp.
Biotopåtgärder vid passager och längs spår och vägar
Genom att förbättra miljön i anslutning till vägar eller spår kan man bidra till att
stärka spridningssambanden för många arter.
Artrika vägkanter
Antalet ängs- och hagmarker har minskat kraftigt. Eftersom vägrenar ofta slås för att
hålla sikten öppen, har många av ängs- och hagarter funnit sin refug vid vägrenarna.
Detta har medfört att åtskilliga vägkanter innehåller en stor mångfald av äng- och
betesarter. En väg som löper mellan ängs- och hagmarker kan därför utgöra en viktig
spridningsväg för dessa arter. Om vägen saknar högre naturvärde kan lokala sorter av
ängs- och hagmarksarter sås in.
Högväxande träd, trädsamlingar och buskmiljöer
Högväxande träd vid sidan av vägen minskar risken för fåglar att dödas i trafiken.
Där högväxande träd saknas flyger fåglar ofta för lågt, vilket resulterar i att de krockar
med högre fordon som lastbilar. För många djur gör träden också att vägen upplevs
som mindre skrämmande att passera. Mest nytta i detta avseende ger träd vid kritiska
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Högväxande träd vid sidan av vägen minskar risken för fåglar att dödas i trafiken.

platser, exempelvis där en väg korsar inflygningen till en sjö eller där vägar korsar
linjära strukturer som häckar eller raviner i ett öppet landskap.
Genom att anlägga trädsamlingar och buskmiljöer vid sidan av vägen vågar exempelvis fjärilar och fladdermöss flyga över vägen i högre grad.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i olika landskap, s. 56. Kapitlet
beskriver vad spridnings
öar och ledstrukturer är
och hur man kan stärka
spridningssamband genom
ökad skötsel.
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Förbättrad kvalitet, nya spridningsöar och ledstrukturer
Genom en skötsel som stärker kvalitet på en naturtyp på ömse sidor om en väg, kan
man skapa förutsättning för bättre spridning över vägen. Detta gäller främst för
mindre djur. Större djur som rådjur passerar vägen oavsett insatser för att höja
naturkvaliteten vid sidan av vägen. Hur kvaliteten kan förbättras beror på naturtyp
och hur området ser ut i dag. Om vägen kantas av ekmiljöer med stort slyuppslag kan
en åtgärd vara att gallra bort sly så att stammarna blir mer solbelysta, vilket gynnar
många eklevande insekter och lavar. Om vägen kantas av barrskog med brist på död
ved kan en åtgärd vara att öka mängden död ved.
Själva passagen över vägen är dock fortsatt farlig för det enskilda djuret även om
populationen som helhet gynnas. För att minska dödligheten vid själva passagen kan
det därför vara lämpligt att kombinera åtgärden med andra insatser som broar eller
tunnlar.
En vägs barriäreffekt kan minskas genom att skapa spridningsöar intill vägen.
Spridningsöarna minskar avståndet mellan lämpliga biotoper för arter som kräver
speciella miljöer. I Stockholmsregionen finns exempelvis många arter strikt knutna
till ekar, som bl.a. bredbandad ekbarkbock. Genom att bevara eller plantera ekar intill
vägen eller placera ut död ved av ek skapas spridningsöar för dessa arter.
Genom att anlägga ledstrukturer i öppna landskap kan man hjälpa djur att hitta
lämpliga passager över vägen, exempelvis där man anlagt en faunatunnel eller bro.
En ledstruktur kan vara en kant som styr fram till en grodtunnel eller en trädrad över
åkermarken som leder fram till lämplig plats att gå eller flyga över väg eller spår.
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Vägvisare och information för människor
Ledstrukturer och informationsskyltar
Vid tunnlar och broar som även kan användas av människor, kan det behövas åtgärder
för att hjälpa besökaren att hitta passagen, såsom stigar, leder eller nya gång- och
cykelstråk. Tydlig skyltning är viktigt. Belysning kan anläggas för att öka tryggheten
och orienterbarheten. Belysningen bör dock hållas släckt nattetid för att begränsa
störning för naturlivet.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring, engagemang, s. 95. Berättar hur
man kan arbeta med
skyltning och information i
svaga samband.

EXEMPEL: Upplands-Broleden

Upplands-Broleden går genom stora delar av kommunens del av Görvälnkilen.
Den består av en orangeskyltad vandringsled och en gulskyltad ridled. Längs
leden finns information om natur-, kultur- och geologiska värden samt historia.
Leden hjälper besökaren att hitta över E18 och Mälarbanan på flera platser, bland
annat vid Stäketön som är utpekat som ett svagt samband i kilen. Leden passerar
också Bros pendeltågstation. Leden finansierades genom LONA-bidrag och
invigdes 2008.
• Sök: Upplands-Broleden broschyr

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i anslutning till bebyggelse, s. 63.
I kapitlet beskrivs mer om
hur infrastruktur kan
fungera som noder i ett
svagt samband.

Cykelvägar, stationer och parkeringar som entré till naturen
Infrastruktur och grönstruktur kan samplaneras för att ge synergieffekter. När kollektivtrafik går genom kilen i svaga samband kan exempelvis nya stationer eller hållplatser anläggas som även ökar tillgängligheten till naturen och de gröna kilarna. Där
det finns broar, tunnlar eller liknande under eller över hårt trafikerade bilvägar bör
man se över möjligheten att anlägga parkeringar och busshållplatser intill passagen.
Då kan grönområdena på båda sidor om vägen enkelt nås. Passagen kan också bli en
knutpunkt där man vet att det går att nå kollektivtrafik.
Nya stationer och parkeringar ska ligga i anslutning till stigar, gång- eller cykelvägar
som fortsätter genom kilen. En station eller parkering kan även fungera som mötesplats och entré till grönområdet. De kan med fördel förses med kartor och informationsskyltar om grönområdets naturvärden och leder.
Tillgängligheten till kilarna kan öka genom samplanering av cykelstråk och vandringsleder. Många regionala cykelstråk och leder passerar genom eller i anslutning till
svaga samband. Dessa platser är lämpliga mål- eller anslutningspunkter för stråk som

J
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Stationer och hållplatser som placeras i, eller i anslutning till, svaga samband
ökar tillgängligheten till hela kilen.
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kombinerar rekreations- och turismcykling med arbetspendling på cykel. Om det
dessutom ligger en station i detta område blir tillgängligheten mycket god.
Många bilvägar som går genom svaga samband är hårt trafikerade och därför
olämpliga att cykla på. Samtidigt saknas ibland bra gång- och cykelvägar intill
vägarna. Genom att anlägga cykelfält längs vägen kan tillgängligheten ut i kilen öka.
Bilväg och cykelfält kan då dela på belysning. Under dygnets mörka timmar upplever
många också att det känns tryggt att färdas intill en trafikerad bilväg där många ser en.
Varningsskyltar
Där en grönkil smalnar in till ett svagt samband kan det bli särskilt många djur som
behöver passera de vägar som går genom området. På vägsträckor där särskilda artgrupper av djur ofta passerar och därför drabbas av trafikdödlighet i stor utsträckning
kan man med hjälp av varningsskyltar få upp människors medvetenhet och få dem att
sänka hastigheten och öka uppmärksamheten. Det kan t.ex. vara grodskyltar eller
ankskyltar. På så sätt kan trafikdödligheten på vägsträckan sänkas.

LÄS MER: Svaga samband
och platsens historia, s. 47.
Fakta om varför gröna kilar
och svaga samband kan
berätta om både Stockholmsregionens och en
specifik plats historia.
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Kulturhistoriska strukturer över väg
I svaga samband med tydliga historiska värden är det viktigt att nya vägar utformas så
att de historiska strukturerna blir läsbara även i framtiden. Genom att studera äldre
kartmaterial kan historiska lämningar och strukturer identifieras och synliggöras i
landskapet. Den historiska markorganisationen kan sedan inarbetas i planerade
infrastrukturprojekt. För att återställa landskapet när en ny väg eller järnväg anläggs,
eller när en befintlig väg eller järnväg breddas, kan historiska strukturer lyftas fram.
Till exempel kan tidigare borttagna strukturer som åkerholmar, diken och röjnings
rösen återställas på var sida om vägen. Vid återställande av historiska strukturer är
det viktigt att analysera hur detta påverkar landskapets historiska läsbarhet.
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Att stärka svaga samband vid vatten
Stockholmregionens många sjöar, vattendrag och Östersjön tillför stora natur- och
rekreationsvärden till de gröna kilarna. Samtidigt har flera svaga samband identifierats över vatten eftersom människors, växters och djurs möjligheter att passera vatten
är begränsade. Vattnets barriäreffekt är delvis årstidsbunden och fungerar olika för
människor, djur och växter. För att stärka svaga samband över vatten är det särskilt
viktigt att uppmärksamma utformningen av strandmiljön.
Höga anspråk ökar krav på avvägning mellan olika intressen
Stränder har många olika värden och funktioner ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt
och kulturellt perspektiv. De är bland annat viktiga för Stockholmsregionens identitet
och stadsbild. Stränder höjer bostäders marknadsvärde och är en viktig attraktionsfaktor för till exempel näringslivet. Anspråken på stränder och vattennära lägen ökar i
takt med Stockholmsregionens tillväxt. Samtidigt är kunskapen om dessa anspråk
och strändernas potential begränsad i ett regionalt perspektiv. Det finns exempelvis
en stor osäkerhet om klimatförändringens effekter på strandzonen. Dessa osäkerheter
bidrar till att det finns begränsat med exempel och tydliga riktlinjer som stöd i avvägning mellan olika intressen och som förslag på åtgärder för att stärka de gröna kilarnas svaga samband.
Bevara opåverkade strandzoner
Vatten med opåverkade strandzoner är viktiga både som levnadsmiljö och spridningszoner för akvatiska och semiakvatiska arter. Exempelvis är grunda vikar med vassbälten viktiga uppväxtområden för fisk. Opåverkade strandzoner ger fåglar möjlighet att
häcka ostört. Vissa landlevande växters frön klarar även av att flyta över vattnet. Ett
frö som flutit i land har betydligt enklare att etablera sig på den nya platsen om strandzonen inte är exploaterad.
Opåverkade strandzoner med vegetation både på land och i vattnet bidrar även till
viktiga ekosystemtjänster eftersom växterna kan ta upp näringsämnen och på så sätt
minska näringsbelastningen i vattnet. Växterna bidrar även till att stabilisera sedimenten så att resuspension och grumling minimeras. Opåverkade strandzoner kan
även fungera som översvämningsytor vid höga flöden eller förhöjda vattennivåer.
Broar över vatten
Broar på strategiska platser över åar, bäckar och sjöar ökar tillgängligheten och skapar
nya rörelsemönster. När Stockholmsregionen växer och förtätas ökar möjligheten att
finansiera denna typ av åtgärder. Det är viktigt att broarna placeras i anslutning till
stigar och leder där människor rör sig. Med enkla anpassningar av broarna kan de
även fungera för vissa djurgrupper. Broarna bör utformas så att de inte blir en barriär
för människor och semiakvatiska arter som färdas längs med ån, d.v.s. att det finns
strandpassager under bron.

I det här kapitlet finns förslag på
hur man kan arbeta i svaga sam
band där landsambandet är
svagt eftersom det genomkorsas
av vatten eller eftersom samban
det till stor del består av vatten.

LÄS MER: Svaga samband
och bebyggelse, s. 31.
Kapitlet beskriver hur svaga
samband spelar roll för
rening av dagvatten och
reglering av vattenflöden.

LÄS MER: Svaga samband,
biologisk mångfald och
spridning, s. 41. I avsnittet
beskrivs närmare hur olika
arter sprider sig och varför
spridning är viktigt.

LÄS MER: Att stärka
svaga samband vid
infrastruktur, s. 71. Här
beskrivs hur broar kan
anpassas för att fungera för
både djur och människor
samt hur strandpassager
under bron bör utformas.

Strandpassager och strandpromenader vid sidan av vattnet
Hög attraktivitet för vattennära boende innebär att många stränder bebyggs eller
privatiseras ända ned till strandkanten. Allmänheten förlorar då ofta tillträde till
strandkanten. Om naturmark ersätts med anlagda tomter kan det bli svårare för djur
och växter att sprida sig över och längs vattnet. Där svaga samband sammanfaller med
vatten är det därför viktigt att bevara, utveckla eller anlägga naturmark vid sidan av
vattnet. Genom att anlägga stigar eller strandpromenader ökar tillgängligheten och
framkomligheten för människor i dessa områden.
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Ekologigruppen

Strandpromenader är ofta
mycket populära. För att de inte
ska bli en barriär för djur
är det viktigt att det finns en
grön bård mellan promenaden
och vattnet.

Strandpromenader bör utformas så att det ger synergieffekter ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Stråk av naturmark med höga naturvärden vid sidan av promenaden
gynnar exempelvis spridning av djur och växter samtidigt som det ger ett högre upp
levelsevärde för människor. Stråk av naturmark längs vatten bidrar även till viktiga
ekosystemtjänster såsom rening av dagvatten och reglering av vattenflöden.
Biotopåtgärder
Ett svagt samband som passerar vatten kan även stärkas genom biotopåtgärder.
Genom att stärka områdets naturkvalitet kan arters spridningsbenägenhet öka och
ett svagt samband stärkas.

LÄS MER: Att stärka svaga
samband i olika landskap,
s. 56. Här beskrivs hur man
kan öka naturvärdet och
därmed stärka spridningssambanden. Kapitlet
berättar också mer om
naturtyper, strukturer och
spridningsöar.

Stärk naturkvaliteten
För många arter, exempelvis ekorre eller igelkott, är vatten en total barriär. Andra
arter flyger över utan problem, exempelvis större fågelarter. Ytterligare arter kan
simma eller flyga över, som exempelvis älgar eller fjärilar, även om vattnet medför en
viss barriäreffekt. Många landväxter har även anpassningar som gör att deras frön
kan färdas med vinden eller flyta över, som till exempel förgätmigej. För de arter där
vattnet inte utgör en total barriär kan man gynna spridningen över vattnet genom att
öka naturvärdet på båda sidor om vattnet. Högre naturvärde ökar spridningsbenägenheten över vatten.
Naturtyper, strukturer och spridningsöar
Det är viktigt att tänka på vilken naturtyp det är på båda sidor om ett vattenområde.
Om det är ädellövskog på ena sidan av vattnet bör det även finnas det på andra sidan
av vattnet för att göra spridningsavståndet kortare för arter som kräver just ädellövs
miljöer. Samma resonemang gäller för barrskog, gräsmarker eller andra naturtyper.
I ett svagt samband bör man gynna ett mångfunktionellt spridningssamband som
fungerar för många olika typer av arter. Om det inte är samma naturtyp på andra sidan
vattnet kan man behöva anlägga spridningsöar på den sida där naturtypen saknas
eller är bristfälliga. Om det t.ex. är ädellövskog på ena sidan vattnet men barrskog på
andra sidan vattnet kan man gynna eller anlägga ädellövträd och dungar i barrskogen.
Anlägga fågelöar
Vatten kan även vara en tillgång för många fåglar eftersom de erbjuder platser som är
skyddade från landlevande predatorer eller störning från människor. Där ett svagt
samband passerar vatten kan man därför stärka fågellivet genom att anlägga fågelöar
en bit ut i vattnet där fåglar kan häcka ostört.
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Medel och verktyg
Fysisk planering för regionala gröna kilar
och svaga samband

LIT TER ATUR:

Fysisk planering som handlar om de regionala gröna kilarna och de svaga sambanden
sker i regionplaneringen liksom i kommunens översiktsplanering och detaljplanering.
Det är både innehållet i själva planerna och processen fram till beslut, samt genomförandeåtgärder som är viktiga. Plan- och byggprocesserna, och i förekommande fall tillhörande miljöbedömning, är viktiga tillfällen för kunskapsutbyte mellan regionala
myndigheter, kommuner, näringsliv, markägare och invånare.

PBL kunskapsbanken. Boverkets
internetbaserade vägledning för
Plan- och bygglagen. Här finns
beskrivningar av PBL:s olika planer
samt länkar till lagtexten i PBL.
• Sök: PBL kunskapsbanken
Plan- och bygglagen Kap. 7.
Den fullständiga lagtexten.
• Sök: PBL 2010:900

FAK TA: De gröna regionala kilarna som mellankommunal fråga
I RUFS 2010 är de gröna kilarna utpekade som en viktig fråga för mark- och vattenanvändningen i
länet. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över RUFS 2010 bekräftat den regionala utveck
lingsplanen som beslutsunderlag i mellankommunala frågor. Likaså som värdefullt stöd i Läns
styrelsens skyldighet enligt plan- och bygglagen att i prövningen av kommunala planer granska om
mark- och vattenanvändningsfrågor som angår flera kommuner har samordnats på ett lämpligt sätt.
Det innebär att den kommun som planerar för åtgärder i ett svagt samband ska samordna detta på
ett lämpligt sätt med de kommuner som berörs av kilen. Det är viktigt att bereda samtliga kommu
ner i den berörda regionala grönkilen möjlighet att yttra sig i planprocesserna, samt att samverka
över kommungränserna om genomförandeåtgärder.

LIT TER ATUR:
I Länsstyrelsens gransknings
yttrande 2009-11-09 framhålls
grönstrukturen i RUFS 2010 som
en viktig regional planeringsfråga.
Granskningsyttrandet finns åter
givet i rapporten RUFS 2010,
sid 234–235.
• Sök: RUFS 2010

Regionplan
En av regionplaneringens uppgifter är att bevaka och utreda regionala frågor samt
samordna viktiga mellankommunala frågor gällande mark- och vattenanvändning.
Om det behövs, får regionplaneorganet anta en regionplan. Formerna för, och syftet
med, regionplanering regleras i PBL 7 kap. En regionplan är vägledande, men inte
bindande, för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
En regionplan gäller i åtta år. Processen fram till antagen regionplan följer samma
förfarande som för en översiktsplan, förutom att regionplanen ska ställas ut under
minst tre månader.

EXEMPEL: RUFS 2010

exemplet fortsätter på nästa uppslag

LIT TER ATUR:
RUFS 2010. RUFS-rapporten
i sin helhet.
• Sök: RUFS 2010

▼

RUFS 2010 är både en regionplan och ett regionalt utvecklingsprogram (RUP).
Planen är antagen som regionplan av Landstingsfullmäktige den 11 maj 2010
enligt plan- och bygglagen, och den är fastställd som länets regionala utvecklingsprogram av Länsstyrelsen den 30 augusti 2010 enligt förordningen
(2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I planen har avvägningar gjorts mellan
infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur. Grönstrukturen finns utpekad med
gröna värdekärnor, gröna kilar samt gröna svaga samband. Alla länets kommuner har ställt sig bakom RUFS 2010.
RUFS kan användas som stöd för prioriteringar av utvecklings- och skötsel
insatser, genom t.ex. hänvisning till de utpekade svaga sambanden.
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Plankartan och tillhörande
text redovisar regionala
prioriteringar mellan olika
intressen: hur mark- och
vattenområden bör använ
das, och hur bebyggelse och
anläggningar bör lokaliseras.
Den ger vägledning för
statliga regionala myndig
heter och för kommuner
och andra aktörer i deras
planering.
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LIT TER ATUR:

RUFS 2010 har tagits fram med brett deltagande från många aktörer. Genom
tydliga åtaganden ger RUFS vägledning för konkreta planeringsinsatser och
operativt arbete hos regionens aktörer. RUFS kan t ex användas som stöd för
prioriteringar av utvecklings- och skötselinsatser, genom t.ex. hänvisning till de
utpekade svaga sambanden.

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan (ÖP). En översiktsplan är vägledande för efterföljande beslut, men inte juridiskt bindande. Allt som
rör översiktsplanen, formalia och innehåll med mera, regleras i PBL 3 kap. Planen ska
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planens innebörd och konsekvenser ska framgå tydligt.
En översiktsplan ska också redovisa hur kommunen i den fysiska planeringen avser
att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
De gröna regionala kilarna, inklusive de svaga sambanden, är en av flera regionalt
viktiga förutsättningar i RUFS 2010 som ger vägledning för kommunernas översiktsplanering.
Tematiskt tillägg till en översiktsplan
Ett tematiskt tillägg till en översiktsplan kan behandla frågor som inte tagits upp tidigare eller som inte behandlats nog ingående i översiktsplanen. För ett tematiskt tillägg
gäller samma regler som för översiktsplanen. Tematiska tillägg kan vara ett sätt att
inkludera den regionala grönstrukturen i kommunens översiktsplan när en ny regionplan tagits fram, utan att behöva revidera en för övrigt aktuell översiktsplan.

MKB för RUFS 2010. Miljö
bedömning för RUFS 2010.
• Sök: RUFS 2010 Miljö
konsekvensbeskrivning
TMR tar kontinuerligt fram nya
kunskaps- och planeringsunderlag
om Stockholmsregionens grön
struktur.
• Sök: SLL publikationer
Grönstruktur

LÄS MER: VAD, s. 10.
I kapitlet beskrivs de svaga
sambanden i RUFS, s. 23

FAK TA: Regionplan
och översiktsplan som
bedömningsunderlag
Den myndighet som ska
tillämpa bestämmelserna i
3 och 4 kap. miljöbalken i ett
ärende, ska i beslutet ange om
den prövade anläggningen,
verksamheten eller åtgärden
går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och
vattenresurserna, samt med
den för området gällande
regionplanen eller kommunala
översiktsplanen.
Källa: Förordning (1998:896) om
hushållning med mark och vatten
områden m.m. § 5
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Källa: Täby kommun

Naturreservat

Större förändringsområde med
bebyggelse och grönytor
Område för framtida markreserv enligt
beslut i KF 2010-11-29 § 115.

Svagt regionalt grönkilssamband
26

Natura 2000
Höga naturvärden

tÄby ÖVersiktsplan 2010–2030

Mark- & VattenanVÄndning

Framtida naturreservat
EXEMPEL: Täby ÖP

Utredningsområde för eventuellt

I Täbys översiktsplan lyfts de regionala gröna kilarna och de svaga sambanden
naturreservat
fram. En av
planens strategier är att bevara Storstockholms gröna kilar och
Grönyta med höga rekreativa
värden
Utvecklingsområde
för
utveckla svaga avsnitt. De svaga sambanden
pekas tydligt ut
påpark/natur
kartan gällande
Grönyta med rekreativa
värden
grönstruktur i avsnittet Förslag till mark- och vattenanvändning.
Önskvärt grönstråk
• Sök: Täby Översiktsplan

Bebyggelseområde med grönytor
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Befintligt grönstråk
Tunnelavsnitt Norrortsleden

STÖRRE FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN
STADSALTERNATIV
Större förändringsområde med
bebyggelse och grönytor
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Fördjupning av översiktsplan
En fördjupning av översiktsplan (FÖP) ger möjlighet att beskriva önskad utveckling i
en kommundel mer detaljerat. För en fördjupning av översiktsplanen gäller samma
förfarande som för översiktsplanen, förutom att utställningsprocessen är ersatt med
en kortare process där handlingarna ska kungöras och hållas tillgängliga för granskning. Formerna regleras i PBL 3 kap. § 24–26. Fördjupningar av översiktsplaner är
lämpliga att använda för att närmare planera sambandens utveckling där kommunen
planerar exploatering i anslutning till befintliga svaga samband, där exploateringar
kan innebära att svaga samband uppstår eller för samband där det finns flera olika
intressen som ska samsas. Den högre detaljeringsgraden ger möjlighet att visa bl.a.
hur gatunät, bebyggelse och blå- och grönstruktur ska vävas samman för att samband
och övrig stadsbygd ska samverka på bästa sätt.

EXEMPEL: FÖP för Skrylleområdet i Lunds kommun i Skåne

Skrylleområdet är ett natur- och rekreationsområde med många olika intressen
samlade på en ganska liten yta. Förutom rekreation och friluftsliv bedrivs det
jord- och skogsbruk och bergtäkt av kvartsit. För att lägga fast en långsiktig
strategi för utvecklingen av området som rekreationsområde har en fördjupning
av översiktsplan gjorts. Planen innehåller bl.a. riktlinjer för skogs- och jordbruk,
bebyggelse, skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, tillgänglighet samt
verksamheter.
• Sök: FÖP Skrylleområdet

Detaljplan
En detaljplan (DP) är kommunens sätt att pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för en viss mark- och vattenanvändning samt reglerande av bebyggelse. Former
för, och genomförande av, en detaljplan regleras i PBL 4–6 kap. Planen är juridiskt
bindande och ger rätt att bygga enligt planen under angiven genomförandetid, som är
minst 5 år och max 15 år. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark
och vattenområden. Utöver detta får ytterligare preciseringar göras. Vilka dessa är
beskrivs i PBL 4 kap. § 6–19, 37. Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som
behövs med hänsyn till planens syfte.
Vid detaljplanering i, och invid, ett svagt samband, kan det vara särskilt viktigt att
precisera innehållet på ett sätt som säkerställer att planen leder till en god integration
mellan bebyggelse och samband. För att detta ska vara möjligt måste det uttalade syftet med planen vara att både främja bebyggelse och att säkerställa kilens funktioner.
I dagsläget finns olika praxis runt hur utveckling och skötsel av park- och naturområden regleras i detaljplan och genomförandeavtal. En särskild utredning om förtydligande pågår under 2012.

Fördjupning av översiktsplanen för

Skrylleområdet
Antagandehandling
Upprättad av SBK 2006-04-06,
rev enligt beslut i BN 2006-04-20
Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18

LIT TER ATUR:
Mångfunktionella ytor – Klimat
anpassning av befintlig bebyggd
miljö i städer och tätorter genom
grönstruktur, Boverket 2010.
I skriften finns texter om vad som
kan regleras i detaljplan i arbetet
med klimatanpassning genom
grönstruktur. Dessa texter kan
också ge stöd i arbetet med svaga
samband.
• Sök: Mångfunktionella ytor
Boverket

LÄS MER: Att stärka
svaga samband i anslutning till bebyggelse, s. 63.
I detta kapitel finns
exempel på hur bebyggelse kan utformas för att
samspela med kilen.

Genomförandeavtal
Genomförandeavtal är ett civilrättsligt avtal som används för att reglera viktiga
genomförandefrågor. Det finns två vanligt förekommande genomförandeavtal; exploateringsavtal och markanvisningsavtal.
Exploateringsavtal upprättas när byggherren äger marken. I exploateringsavtalet
agerar kommunen utifrån sin roll som myndighet. Kommunen får därför inte använda
sin maktposition för att tvinga fram prestationer från byggherren som går utöver lagstiftningen. Detta innebär att vad som kan regleras och preciseras i exploateringsavtal
är det samma som kan regleras i en detaljplan enligt PBL.
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Markanvisningsavtal upprättas när kommunen är markägare. Kommunen kan
därmed agera som markägare och ställa mycket långtgående krav på exploatören.
Detta innebär att kommunen har stora möjligheter att genom markanvisningsavtal
ställa krav som gör att nya exploateringar stärker de svaga sambandens funktion.
Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används bland annat för att reglera grunddragen för användning av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål. Man kan också redovisa användning och
utformning av mark för gemensam användning. För gröna svaga samband är det inte
ofta som områdesbestämmelser kan bedömas vara ett lämpligt verktyg eftersom det
inte får användas för att skydda natur. Områdesbestämmelser används i begränsade
områden där detaljplanering inte är aktuellt men där bestämmelser behövs för att
säkerställa översiktsplanens syfte eller för att tillgodose riksintresse enligt MB 3 och
4 kap. Former för områdesbestämmelser regleras i PBL 4 kap. § 41–43.
Områdesbestämmelser kan användas för att reglera vissa frågor gällande markens
utformning som också kan regleras i detaljplan. Områdesbestämmelser ger dock
ingen rätt att använda marken på angivet sätt. De är främst till för att förhindra åtgärder som omöjliggör eller försvårar att mark och vatten används på avsett sätt. Det
finns heller inga regler för obligatoriskt minsta innehåll.
Bygglov utanför detaljplan
Bygglov krävs oftast för att bygga till, bygga nytt eller göra viktiga ändringar av mark
och byggnaders funktion eller utseende. Bygglov krävs också för olika slags anläggningar. Former för bygglov regleras i PBL 9 kap. Vid ansökningar om bygglov ska
kommunen bland annat kontrollera att byggnader som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
Kommunen kan ingripa mot en fastighetsägare som inte lever upp till det kravet.
Bygglov prövas mot gällande detaljplan. Finns inte sådan ska bygglov prövas mot
översiktsplanen. I och intill gröna svaga samband där detaljplan saknas är väl genomtänkta bygglov viktiga för att förändringar i form av ny eller ändrad mark- och vattenanvändning samt bebyggelse inte ska påverka kilen på ett negativt sätt.

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
Den checklista för innehåll i
landskapsanalys kan också
användas som stöd för vad
som bör analyseras i en
MKB.
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Miljöbedömning
När en översiktsplan, fördjupning eller tillägg av en ÖP samt detaljplan kan antas
medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. De flesta detalj
planer som berör svaga samband kan antas medföra sådan, i enlighet med utpekandet
av de gröna kilarna som en viktig regional funktion och struktur i RUFS. Miljöbedömningen ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver direkta
och indirekta effekter på miljön av den planerade verksamheten. Former för miljöbedömning regleras i MB 6 kap. Resultat och slutsatser från arbetet med MKB ska
inarbetas i aktuell plan.
När en miljöbedömning görs av en plan som påverkar ett grönt samband, eller som
kan leda till att ett svagt samband uppstår, bör det särskilt belysas vilken påverkan
föreslagen exploatering har på kilen som helhet. I miljökonsekvensbeskrivningen bör
mellankommunala frågor särskilt belysas.

medel och verktyg

Skyddsformer för svaga samband
Det viktigaste skyddet av ett svagt samband kan vara att området är uppskattat och
välanvänt av många människor. Ibland finns en vilja och behov att långsiktigt säkerställa att ett grönområde bevaras. Val av skyddsform beror ofta på läge i Stockholmsregionen och naturliga förutsättningar, exploateringstryck och motiv för att skydda
ett område. Även kommunens vilja eller tradition att arbeta med olika skyddsformer
spelar in. Nedan beskrivs de vanligaste formella skyddsformerna samt riksintressen
och Natura 2000-områden.
Naturreservat (7 kap. MB)
Naturreservat kan vara en lämplig skyddsform för de svaga samband som man långsiktigt vill bevara. Naturreservat kan bildas både för att bevara naturvärden och värden för friluftslivet. Lämpliga områden kan utgöras av gröna värdekärnor, gröna
svaga samband, sammansatta områden med flera olika värdefulla naturmiljöer,
områden med sådant skötselbehov att skötselplan behövs och områden där skydds
zoner behövs för att långsiktigt bevara naturvärden.
Både kommuner och länsstyrelser kan bilda naturreservat.
Kulturreservat (7 kap. 9§ MB)
Kulturreservat kan vara en lämplig skyddsform för svaga samband som präglats av
äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. I ett kulturreservat ska det vara
möjligt för besökare att uppleva bevarade kulturlandskap med pågående levande
verksamheter och att kunna få en uppfattning om de historiska skeenden som format
landskapet. En skötselplan ska knytas till reservatet.
Kommuner och länsstyrelser kan bilda kulturreservat.

EXEMPEL: Igelbäckens kulturreservat

Igelbäckens kulturreservat i Järvakilen utgör ett viktigt titthål in i historien mitt
i Stockholmsregionens centrala delar. Syftet med reservatet är:
• Att området som del av en grön kil ska bevaras och stärkas, med avseende på
kvaliteter för kulturlandskap, friluftsliv och biologisk mångfald.
• Att det för dagens Stockholm unika kulturlandskap som bildats här under
många årtusenden ska bevaras, stärkas och visas för efterkommande gene
rationer.
• Att ett stort och viktigt grönområde ska säkras och utvecklas till ett aktivitetsfält för de många människor som bor i närområdet och andra stockholmare,
för rekreation, friluftsliv och kulturell upplevelse, naturupplevelser, pedagogik, spontanidrott och socialt umgänge.
• Att mosaiken av biotoper och det rika växt- och djurlivet ska bevaras och
utvecklas. Särskilt skyddsvärda arter som grönlingen ska skyddas och ges
förutsättningar att finnas kvar. Igelbäcken, som är pulsådern i landskapet,
ska bevaras och stärkas med avseende på vattenkvalitet, hydrologi och bio
logiska kvaliteter.
• Sök: Igelbackens_reservatbestammelser_webb_del_1.pdf
Källa: Beslut om inrättande av Igelbäckens kulturreservat, Stockholms stad, 2006.

LÄS MER: Fysisk planering för regionala gröna
kilar och svaga samband,
s. 83. Även detaljplaner
och områdesbestämmelser
kan användas för att
säkerställa svaga sambands funktion.

LIT TER ATUR:
Naturvårdsverket har ingående
information om olika skyddsformer
på sin hemsida. Här finns också
ett kartfönster där det är möjligt
att se existerande skydd i kilarna.
• Sök: Naturvårdsverket skyddad
natur
Länsstyrelsen i Stockholms län
beskriver på sin hemsida de olika
skyddade områdena i länet.
• Sök: Skyddad natur Stockholm

LÄS MER: Finansieringsformer, bilaga 1. Medel för
att förbereda inrättande
av kommunala naturreservat kan göras med LONAbidrag. Kommunerna kan
även få 50 % i markåtkomstbidrag för inköp av mark
eller intrångsersättningar.

LIT TER ATUR:
Aldrig långt till naturen, Rapport
2003:20, Länsstyrelsen i Stockholms
län 2003. Rapporten redovisar vilka
tätortsnära naturområden i länet
som bör skyddas. Flera områden
utgör del av de gröna kilarna och de
svaga sambanden.
• Sök: Aldrig långt till naturen
Bildande och förvaltning av
naturreservat, Handbok 2003:3,
Naturvårdsverket, 2003. Handboken
beskriver den formella arbetsgången
vid reservatsbildning, vad en skötsel
plan ska innehålla samt frågor kring
förvaltning och organisation. Revi
dering pågår och ny utgåva planeras
under 2012/2013.
• Sök: Förvaltning av naturreservat
Kulturreservat – en handbok för
bildande, förvaltning och utveckling
av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9§
Miljöbalken, Riksantikvarieämbetet,
2005. Handboken ger en heltäckan
de bild om det mesta som gäller
bildande, förvaltning och utveckling
av kulturreservat.
• Sök: Kulturreservat handbok
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Karta över naturreservat i
Stockholms län – befintliga,
påbörjade och föreslagna.

N

Källa: RUFS 2010.

Natur- och kulturreservat tom dec 2009
Nationalpark 2009
Nationalstadspark 2009
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Grön kil
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Utvidgat strandskydd (7 kap. 14 § MB)
De flesta stränderna längs grönkilarnas sjöar och vattendrag omfattas av det generella
strandskyddet på 100 meter från strandkanten både på land och i vatten och inkluderar således även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan utvidga det strandskyddade
området upp till 300 meter, om detta behövs för att säkerställa strandskyddets syften.
Under förutsättning att det finns värden för strandskyddet inom området kan utvidgat strandskydd vara en lämplig skyddsform för svaga samband i anslutning till sjöar
och vattendrag.
Ett förslag om att strandskyddet bör utvidgas hanteras av Länsstyrelsen. Motiveringar för utvidgat strandskydd kan t.ex. vara att området är ekologiskt särskilt känsligt eller att det ligger nära tätorter med begränsad tillgång till fria strandområden.
Båda motiveringarna stämmer ofta in på grönkilarnas svaga samband.
Naturvårdsavtal (7 kap. 3 § JB)
Naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat civilrättsligt avtal mellan en markägare och en
kommun eller staten. Avsikten med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara
naturvärden på en fastighet. I avtalet beskrivs vilka begränsningar markägaren medger samt åtgärder för att bevara de värden som finns i området. Det beskriver under
vilken tidsperiod avtalet ska gälla samt vilken ersättning markägaren ska få.
Det är viktigt att beakta att naturvårdsavtalet bara är giltigt under en begränsad
tidsperiod, där minimum är ett år och maximum 50 år. Avtalet utgör inget långsiktigt
skydd men kan vara en lämplig form t.ex. i väntan på beslut om skapandet av natur
reservat eller liknande. Eftersom naturvårdsavtalet är en nyttjanderätt kan avtalet
skrivas in i fastighetsregistret för att gälla också en eventuell ny ägare till fastigheten.
Äganderätten till marken påverkas inte av naturvårdsavtalet.
Andra skyddsformer
Förutom ovanstående skyddsformer finns ett antal skyddsformer som kan vara indirekt aktuella för svaga samband på grund av de värden som kan finnas där:
– Biotopskyddsområde: små områden med speciella livsmiljöer för växter och djur.
En kategori av biotoper är generellt skyddade i landet. Dessa är alléer, odlingsröse
i jordbruksmark, småvatten, våtmarker och stenmur i jordbruksmark och åker
holmar. Andra kategorier av biotoper kan skyddas genom beslut från en kommun,
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.
– Naturminne: små områden med särpräglade naturobjekt t.ex. gamla träd och flyttblock. Länsstyrelsen eller en kommun beslutar om naturminne.
– Fasta fornlämningar: lämningar efter människors verksamhet under forna tider som
är varaktigt övergivna. Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen.
– Djurskyddsområde: område av stor betydelse för djurlivet t.ex. fågelskyddsområden med tillträdesförbud. Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om djurskyddsområden.
– Vattenskyddsområden: skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt,
antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Inrättas av
länsstyrelse eller kommun.
– Artskyddsförordningen: förordningen ger t.ex. skydd mot att skada eller förstöra
vissa djurs fortplantningsområden eller viloplatser.
– Byggnadsminnen med tillhörande skyddsområden. Kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och anläggningar som är synnerligen märkliga eller som ingår i ett
synnerligen märkligt bebyggelseområde kan förklaras som byggnadsminne.
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet beslutar om byggnadsminnen.

LIT TER ATUR:
Utvidgat strandskydd, Handbok
2010:4, Naturvårdsverket, 2010.
Handbok som kan användas vid
nya beslut om utvidgade strand
skyddsområden.
• Sök: Utvidgat strandskydd,
Handbok 2010:4

LIT TER ATUR:
Naturvårdsavtal – Riktlinjer för
tillämpning, Naturvårdsverket et. al.
2010. Riktlinjer för när naturvårds
avtal är lämpligt, avtalslängd,
ersättningsnivåer, utformning
av avtal m.m.
• Sök: Naturvårdsavtal – Riktlinjer
för tillämpning
Fastighetsavtal – vidareutveckling
av modell till flygfärdig produkt,
Rapport 4:2011, Skogsstyrelsen.
Fastighetsavtalet är en form av
naturvårdsavtal som man kan
tillämpa på en hel fastighet.
Preliminära riktlinjer för fastighets
avtal har tagits fram och prövas
under 2012.
• Sök: Fastighetsavtal rapport
4:2011
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Områden utpekade enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken
I områden utpekade enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken kan åtgärder vidtas om de inte
utgör påtaglig skada på de utpekade värdena.
– Riksintresse: delar av kilarna ingår i områden av riksintresse för friluftsliv, rörligt
friluftsliv, kulturmiljövård eller naturvård. Beroende på hur riksintresset definieras kan det utgöra ett skydd för kilen.
– Nationalstadsparken: Djurgården, Haga och Ulriksdal i Järvakilen är en del av
Kungliga Nationalstadsparken med särskilt skydd enligt 4 kap. MB. Riksdagen
beslutar om inrättande av nationalstadsparker.
– Natura 2000: Ett nätverk av skyddade områden inom EU. Många områden är redan
skyddade också som naturreservat. Vissa delar av kilarna utgör Natura 2000områden. Naturvårdsverket och länsstyrelserna ansvarar för arbetet.
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Kompensationsåtgärder
Vid exploatering i ett svagt samband, eller på platser där exploatering riskerar att
skapa ett svagt samband, är kompensationsåtgärder för att stärka det svaga sambandet viktiga. Kompensationsåtgärder innebär kortfattat att funktioner och värden som
går förlorade vid en exploatering ska kompenseras på olika sätt, exempelvis genom
skötsel, restaurering eller nyskapande av påverkade funktioner inom det svaga sambandet.
Principer för kompensation
Kompensationsåtgärder utgör det sista steget i den så kallade balanseringsprincipen.
Balanseringsprincipen har introducerats i Sverige med inspiration från Tyskland där
principen påbjuds i byggnadsordningen. Balanseringsprincipens första två steg
består i att i första hand undvika och i andra hand lindra negativ påverkan på miljön
vid en exploatering. Först om detta inte är möjligt ska det tredje steget, kompensation,
övervägas. Kompensationen ska i första hand bestå i att utjämna det förlorade värdet
och i andra hand att ersätta värdet.

Undvika
Skyddsåtgärder
minimera

utjämna
Kompensationsåtgärder
ersätta

LIT TER ATUR:
Ekologisk kompensation.
På Naturvårdsverkets hemsida
finns en sammanfattning av kom
pensation enligt miljöbalken samt
hänvisning till Naturvårdsverkets
rapporter i frågan.
• Sök: Kompensation Naturvårds
verket
Kompensationsåtgärder för
natur och rekreation,
Göteborgs Stads tillämpning i
samhällsplaneringen, 2009. Denna
rapport beskriver hur Göteborgs
Stad arbetar med kompensations
åtgärder vid planläggning enligt
plan- och bygglagen.
• Sök: Kompensationsåtgärder
Göteborgs Stad
Kompensationsprincipens
användning – Lägesbeskrivning
och diskussionsunderlag.
Användning och lägesbeskrivning
i Sverige och Stockholms län, Natur
skyddsföreningen i Stockholms län.
• Sök: Kompensationsprincipen
användning
Balanseringsprincipen tillämpad
i fysisk samhällsplanering, ett
samarbetsprojekt mellan stads
byggnadskontoren i Helsingborg,
Lund och Malmö.
• Sök: Balanseringsprincipen
tillämpad

Balanseringsprincipens fyra steg, varav de två sista är kompensationsåtgärder.

1. Undvika – Åtgärder som syftar till att helt undvika negativ påverkan. Detta kan
innebära att exploateringen sker på annan
plats som kan uppnå planens syften.
UNDVIKA
Skydds2. Lindra
– Åtgärder som syftar till att minimera negativ påverkan. Att lindra påverkan
betyder att man anpassar exploateringen efter värdet så att ingen påverkan
åtgärder
MINIMERA
sker, till exempel genom att flytta eller minska
antalet planerade hus för att undvika
exempelvis en fast fornlämning. I slutändan ska värdet finnas kvar på den
ursprungliga platsen.
UTJÄMNA
3. Utjämna – Åtgärder där ingreppet utjämnas,
d.v.s. kompenseras med åtgärder som
Kompensationsskapar samma värde i anslutning till ingreppet. Detta innebär att om man bygger
bort
en biotop anläggs en liknande biotop intill den gamla biotopen. Åtgärden ska
åtgärder
ske både nära platsen och nära i tid. ERSÄTTA
4. Ersätta – Åtgärder där ingreppet ersätts, d.v.s. kompenseras på en annan plats eller
med annat värde som fyller samma funktion utanför området. En ersättnings
åtgärd för en bortbyggd tätortsnära skogsdunge kan till exempel vara att man höjer
kvaliteten för friluftsliv och rekreation i ett närliggande område.
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LÄS MER: Kilanalys, s, 51.
En kilanalys är ett viktigt
underlag för att bedöma
vilka kompensations
åtgärder som bidrar till
hela kilarnas funktion.

Vad innebär samma eller annat värde i svaga samband?
Det förekommer olika tolkningar av vad som räknas som en kompensationsåtgärd.
I vissa fall används en vid tolkning av begreppet, där ett biologiskt värde kan ersättas
med ett rekreativt värde. En mer strikt tolkning är att värdet måste uppfylla samma
funktion för att det ska räknas som en kompensation. Om till exempel spridnings
miljöer för barrskogsarter försvinner kan detta endast ersättas med en ny sprid
ningsmiljö för barrskogsarter på annan plats genom skydd, nyanläggning eller
restaurering.
I svaga samband bör särskilt fokus ligga på vilka värden av vikt för hela kilens funktion som försvagas. När värdet inte går att utjämna inom det svaga sambandet bör de
ersättningsåtgärder som väljs i första hand bidra till att förstärka och upprätthålla
kilens andra funktioner. Har kilen unika spridningssamband för ekmiljöer? Fokus
bör i så fall vara på kompensationsåtgärder för att stärka ekmiljöer. Det kan också
vara så att störst nytta för kilen inte uppnås genom kompensation alldeles intill exploateringen eller inom kommunen. En del kompensationsåtgärder kan innebära ett
mellankommunalt samarbete eller påverka flera markägare.
Kompensationsåtgärder är inte avsett att vara ett sätt att rättfärdiga olämpliga
exploateringar. De ska vara en kompensation för ett försvunnet värde där det mest
lämpliga alternativet är exploatering. Eftersom utfallet av en kompensationsåtgärd
ofta är förknippat med en rad osäkerheter och funktionen i ett svagt samband som
ofta är kritisk för kilens funktioner, kan det vara lämpligt att arbeta efter principen
1:2. Om till exempel en hektar värdefull ängsmark försvinner vid en exploatering bör
man nyanlägga två hektar ny ängsmark. I ersättningsåtgärden måste även skötsel
insatser säkras.
Vad säger lagen?
I miljöbalken (MB) finns kompensationsåtgärder nämnda rörande intrång i naturreservat (MB 7 kap. §7), kulturreservat (MB 7 kap. §9) och i Natura 2000-områden
(MB 7 kap. §29). Dispens från artskyddsförordningen kan villkoras med kompensation med stöd av MB 16 kap. §9. I MB 16 kap. §9 klargörs även att tillstånd, godkännande eller dispenser enligt MB får förenas med skyldighet till särskilda åtgärder
för att kompensera intrång i allmänna intressen. Till allmänna intressen hör t.ex.
kulturmiljö, naturvård och friluftsliv. Praxis för kompensation vid intrång i allmänna
intressen är under utveckling.
I områden som inte berörs av ovanstående skydd eller tillstånd finns inga lagkrav i
PBL eller MB som kan ålägga en exploatör att genomföra kompensationsåtgärder.
Däremot finns det inte heller några lagkrav som hindrar en exploatör eller kommun
från att genomföra kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder kan t.ex. säkras i
civilrättsliga avtal.
I MB 2 kap. finns de allmänna hänsynsreglerna. De paragrafer som kan vara av
intresse i en diskussion om kompensationsåtgärder är försiktighetsprincipen, skälighetsregeln och förorenaren betalar-principen.
Kommunerna har ett kollektivt ansvar för att upprätthålla funktioner, som till
exempel olika spridningssamband i de gröna kilarna. Det är en av många goda anledningar att arbeta aktivt med kompensationsåtgärder när någon typ av exploatering är
aktuell i en grön kil eller i ett svagt samband.
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Identitet, marknadsföring och engagemang
Tillgång till rent vatten och tätortsnära grönområden är viktiga faktorer när EUkommissionen årligen utser Europas miljöhuvudstad. Först ut som miljöhuvudstad
var Stockholms stad 2010. Utnämningen användes under året som en etablerad del
av stadens och Stockholmsregionens internationella varumärke. Genom att utveckla
lokala värden och tydligare marknadsföra de natur- och kulturvärden som vi i dag
kanske tar för självklara, kan ett sådant varumärke ges nya dimensioner.

LÄS MER: Kilanalys, s. 51.
Att hitta och bygga vidare
på en tydlig identitet bör
föregås av en kilanalys.

LÄS MER: Svaga samband
och bebyggelse, s. 31.
Fakta om de svaga
sambandens roll för
identitet och hemkänsla.

LÄS MER: Svaga samband
och platsens historia,
s. 47. Fakta om de svaga
sambandens roll för
upplevelsevärden och
kulturhistoria.

pe ter mel an der / ma skot

Hitta en tydlig identitet
De element eller karaktärer i landskapet som starkt präglar Stockholmsregionen
påverkar vår upplevelse av identitet. Många natur- och kulturmiljövärden uppfattas
av oss i regionen som vardagliga och självklara företeelser. Ett exempel är äldre hällmarkstallskog, som inte bara är ovanliga i ett internationellt perspektiv utan även
nationellt i ett land som till stor del präglas av ung produktionsskog. Genom att lyfta
fram de olika karaktärerna i de gröna kilarna kan upplevelsen av identitet för hela
Stockholmsregionen stärkas, och värdena bevaras och utvecklas för framtiden. En
kilanalys kan vara ett hjälpmedel för detta.
Identiteten kan lyftas fram för att marknadsföra ett område och utgöra bas i planerings-, skötsel- och utvecklingsinsatser. Vissa förenklingar och generaliseringar kan
krävas för att underlätta en kommunikation om identitetvärden. Om en kil domineras
av skogsbygd kan det vara detta som ska lyftas fram även om kilen även innehåller
öppna odlingslandskap. Namnsättning av olika naturområden är viktigt för att stärka
identiteten och statusen av en plats. Ett historiskt namn kan exempelvis bidra till att
stärka ett områdes kulturhistoriska identitet.
För att få genomslagskraft för en kilövergripande identitet krävs sannolikt ett
mellankommunalt samarbete.
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EXEMPEL: Hanveden – Stockholms skogsrike

Hanvedenkilen är ett av Stockholmsregionens största sammanhängande
naturområden. I ett mellankommunalt samarbete har Stockholm, Haninge,
Huddinge och Botkyrka marknadsfört området som Hanveden – Stockholms
skogsrike. En friluftskarta visar på det stora aktivitetsutbudet med frilufts
gårdar, kaféer, motionscentraler, vandringsleder, golfbanor, fiskesjöar, rast
platser etc. i området.
• Sök: Hanveden – Stockholms skogsrike

EXEMPEL: Kristianstads vattenrike

Foto Kristianstads kommun / Cl aes San dén

Kristianstads vattenrike består av ett stort våtmarksområde med betade strandängar som höll på att förfalla. Genom ett medvetet restaurerings- och utvecklingsarbete har Kristianstads vattenrike blivit ett av de främsta besöksmålen i
kommunen. Vattenriket har också bidragit till att sätta staden på kartan även
internationellt och utgör ett så kallat biosfärområde. Ett biosfärområde är ett
modellområde där man praktiskt visar hur bevarande och utveckling kan
kombineras. Det är FN-organet Unesco som utser dem. Förutom åtgärder i
naturmiljön har projektet bestått i att stärka områdets identitet genom marknadsföring och medveten utformning av grafiska produkter. Ett naturum
byggdes efter en arkitekttävling. I vattenriket ordnas en rad olika aktiviteter
som guidningar, seminarium och naturpedagogisk undervisning.
• Sök: Kristianstads vattenrike
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EXEMPEL: Nationalstadsparken

Nationalstadsparken, som är en värdekärna i Järvakilen, bildades 1995. Områdets betydelse för närrekreation och turism är central för Stockholmsregionens
identitet och attraktivitet. Genom området och längs med stränderna löper ett
tätt nät av promenadvägar. En lång rad verksamheter som muséer, caféer och restauranger finns på ett relativt begränsat område. Här finns möjlighet att utföra
en mängd olika aktiviteter som att jogga, rida, paddla kajak och skåda fågel. De
stora öppna gräsytor som finns här lämpar sig väl för picknick och andra sociala
sammankomster. Områdets stora, sammanhängande ekbestånd med lång kontinuitet är världsunik och området har mycket höga naturvärden. Området rymmer också en intressant historia liksom geologiskt intressanta objekt.
• Sök: Nationalstadparken

Kommunikationsstrategi och designplattform för kilarna
Information och marknadsföring av de gröna kilarna kan indirekt användas för att
tydliggöra de svaga sambanden. Arbetet kan underlättas genom en designplattform.
En designplattform för de gröna kilarna fungerar precis på samma sätt som för en
produkt eller ett varumärke. Ett gemensamt utseende på marknadsföringsmaterial
med lokala variationer skapar igenkännande och status.
En designplattform kan ligga till grund för utformning av
• broschyrer och informationsmaterial
• hemsidor
• entréområden
• skyltar.

LIT TER ATUR:
Arbetsverktyg varumärket Sveriges
nationalparker. Naturvårdsverket
har tagit fram en varumärkesstrategi och en designplattform
för Sveriges Nationalparker.
• Sök: Arbetsverktyg nationalparker

LÄS MER: Mellankommunal samverkan och
måldokument för kilarna,
s. 54. Beskriver former
för mellankommunal
samverkan.

På samma sätt som besökare känner igen naturreservatens vita snöstjärna och
blå bakgrund kan en gemensam designplattform för de gröna kilarna skapa igen
kännande och bidra till högre status. De gröna kilarna och de svaga sambanden
blir därmed tydligare för planerare, politiker och allmänhet. Arbetet kring en
designplattform innebär att varje enskild kommun inte behöver utforma ett eget
skyltprogram till sina kilområden. En designplattform kan till exempel drivas genom
mellankommunala samverkansgrupper.

En logga för de gröna kilarna
som tagits fram av TMR
används nu i samverkansarbetet
i Angarn- och Bogesundskilarna.

RÖSJÖKILEN
ANGARNKILEN
BOGESUNDSKILEN
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EXEMPEL: Järva kilstråk

Projektet Järva kilstråk är ett pilotprojekt med visionen att hitta metoder för att
utforma, informera och marknadsföra huvudstråk för friluftslivet längs samtliga
gröna kilar. Projektet avslutades med att upprätta ett demonstrationsstråk i
Stockholms stads del av Järvakilen.
I projektet föreslås en sträckning av kilstråket genom hela Järvakilen. Stråket
finns till övervägande del redan i form av befintliga vägar/stigar. Kilstråket ska
ansluta till tunnelbane- och pendeltågsstationer, busshållplatser och parkeringsplatser. I vissa lägen föreslås kompletterande parkeringsmöjligheter och bättre
tillgänglighet genom minskade barriärer. I projektet presenteras utformningsförslag till skyltning och till hur befintliga stigar länkas samman till ett sammanhängande gångstråk. Projektet har finansierats av Stockholms läns landstings
folkhälsoanslag.
• Sök: Järva kilstråk

Information och marknadsföring
Information om hur man når kilarna, vad man kan uppleva i kilarna och kilarnas
värden, kan förmedlas genom många olika kanaler. Information i anslutning till
svaga samband som utgör entré till kringliggande kilområden är särskilt viktig
liksom information som underlättar för besökaren att hitta genom ett svagt samband.
Initiativ och praktiskt genomförande kan göras av olika aktörer såsom myndigheter
och intresseorganisationer från regional till lokal nivå. Information eller marknads
föring kan t.ex. bestå av:
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medel och verktyg

medel och verktyg

•
•
•
•
•
•

enhetlig skyltning av stigar i naturområden och parker
skyltning från buss, tunnelbana och tåg
interaktiv hemsida med möjligheter att tipsa om smultronställen
papperskarta som samlar stigar och sevärdheter
app med kartor och information
gröna bullerplank eller broar längs med vägar, som upplyser bilister om att de
kör genom ett svagt samband.

EXEMPEL: Guide över Rösjökilen

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, TMR, samt de sex kringliggande kommunerna har arbetat fram Rösjökilsguiden. Guiden består av en karta över hela
kilen, och innehåller en beskrivning av Rösjökilens historia och naturmiljöer.
Guiden ger tips om kilens sevärdheter, utflyktsmål, service och aktiviteter.
• Sök: Rösjökilen

EXEMPEL: Upptäck Stockholms län via mobilen

Stockholms läns museum har tagit fram två mobilappar som berättar om länets
historia. Med den första appen Upptäck Stockholms län kan man hitta till ett
urval av länets besöksmål och också lyssna på berättelser om platserna. Med den
andra appen som heter Ett annat liv i Stockholms län kan man lyssna på berättelser om tio personer i Stockholm och sedan leta reda på de platser i länet som de
har anknytning till.
• Sök: App Upptäck länet

EXEMPEL: Runriket

Brit t-Marie Sohl ström / flickr

Runriket ligger i Täby och Vallentuna kommuner, norr om Stockholm. Detta är
världens mest runstenstäta bygd. Här kan man besöka nio platser runt Vallen
tunasjön och se exempel på olika typer av runristningar från vikingatiden. På
alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor om platsens historia och
mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda. Porten till
Runriket finns vid platsen för Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där
finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark för
barn och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.
• Sök: Runriket
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EXEMPEL: Brottby

Medlemmarna i en förening i
Texas, USA, har precis gjort en
städinsats längs med sin adop
terade vägsträcka och poserar
vid sin skylt.

I Brottby norr om Stockholm pågår Stockholms länsmuseums projekt Tillgäng
ligt landskap åt alla. Projektet syftar till att även personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka och uppleva utvalda besöksmål i länet. I Brottby finns
fornlämningar, historisk bebyggelse och en kyrkoruin. Här kan man få information om platsen i förväg, via hemsidan eller via sms så att man kan förbereda sig.
Via en ljudfil ges information om utseendet på besöksplatsen, vilka eventuella
svårigheter som finns och hur man kan kringgå svårigheterna. Väl på plats finns
det en promenadslinga som är anpassad för rullstolsburna. Det finns möjlighet
att få ta del av syntolkningar och audioguider som förmedlar platsens historia i
form av radioteater.
• Sök: Tillgängligt landskap åt alla

Engagera allmänheten
Allmänhet är viktiga aktörer i arbetet med gröna svaga samband. I många fall utgör
privat tomtmark del av ett svagt samband. En kommun kan stå för information och
rekommendationer för hur boende kan bidra till att stärka ett svagt samband, t.ex.
genom att vårda träd på tomten eller plantera särskilda växter.
Lokala hembygds-, frilufts-, och naturskyddsföreningar har ofta stor kunskap om
lokala platser och engagemang för hembygden. Många föreningar samverkar med
kommuner och myndigheter och förmedlar kunskap i exempelvis utbyggnadsplaner.
Flera föreningar genomför också inventerings-, skötsel- och utvecklingsinsatser.
Detta är ett engagemang som är viktigt att tillvarata i arbetet med svaga samband.
Ett sätt att tillvarata engagemang är att teckna frivilliga brukaravtal med föreningar, företag eller andra sammanslutningar. Brukaravtalen kan gälla allt från skötsel
av ett avgränsat naturområde till skötsel av en hel vandringsled.

EXEMPEL: Brukarmedverkansavtal

I Stockholms stad finns möjlighet att teckna så kallade brukarmedverkansavtal.
De sluts mellan kommunen och boende, företag eller intressegrupper. Avtalen
innebär att intressenterna själva kan förvalta och sköta om ett grönområde.
• Sök: Brukarmedverkan Stockholm

EXEMPEL: Närboende sköter Londons gröna bälte

Londons gröna bälte har varit skyddat i lag mot all form av exploatering sedan
1944. Till följd av ekonomiska sparkrav har många delar av grönbältet i dag växt
igen med sly och blivit otillgängliga för rekreation. För att komma tillrätta med
problemen har man skapat så kallade community forests i delar av grönbältet,
till vilka närboende fått tillträde och där de röjer upp, sköter om och aktivt gör
naturområdena mer tillgängliga.
Källa: Colding, Lundberg & Folke 2006
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EXEMPEL: Kolonilotter

Kolonilottsområden är en slags urbana samfälligheter där brukarna skapar
viktiga värden för omgivningen. Forskning har påvisat att en rad centrala eko
systemtjänster skapas och upprätthålls av Stockholmregionens kolonilotter.
På grund av odlarnas skötselpraxis utgör de bland annat viktiga oaser för att
upprätthålla pollinerare i stadslandskapet, vilka är på stark tillbakagång i dag.
Likaså gynnas fåglar av kolonilotterna.

Ekologigruppen

Källa: Colding et al. 2006; Andersson et al. 2007; Barthel et al. 2010

EXEMPEL: Fadder till runsten

Sedan år 1991 står Sigtuna Hembygdsförening som runfadder för 14 ristningar
inom Sigtuna stad. Det innebär att hembygdsföreningen utför kontinuerlig
kontroll och tillsyn av runstenarna. Det innebär också att de även står för
kostnaderna för skyltning.
• Sök: Runstensfaddrar RAÄ
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LÄS MER: Svaga samband, rekreation, hälsa och
pedagogik, s. 36. Fakta om
hur utevistelse påverkar
barns hälsa och hur
naturen kan användas i
undervisningen.

LÄS MER: Svaga samband, rekreation, hälsa och
pedagogik, s. 36. Naturskyddsföreningen och
Naturskoleföreningen
driver projektet Skogen
som klassrum där pedagoger erbjuds utbildning i
utomhuspedagogik.

Engagera skolor och förskolor
För många skolor och förskolor utgör besök i naturområden en viktig del i skolans
undervisning. Informationsmaterial, pedagogiska natur- och kulturslingor och
liknande som beskriver de svaga sambandens natur-, kultur-, och rekreationsvärden
och hur de samverkar med hela kilstrukturen, kan användas i undervisningen för att
skapa förståelse för hur viktiga de svaga sambanden är. Om elever blir engagerade i
frågan sprids ofta detta engagemang vidare ut i samhället via t.ex. föräldrar.
Skolor som ligger i anslutning till svaga samband kan också ges möjlighet att aktivt
delta i skötseln av området exempelvis genom slåtterdagar för de lite äldre eleverna.

EXEMPEL: Skogen i skolan

Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges
skogliga intressenter. Målet är att erbjuda skolorna bra möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. Skogen i skolan rekommenderar att
man skriver ett kontrakt eller användaravtal mellan skola och markägare där det
regleras vilka rättigheter skolan har utöver allemansrätten. Det finns ett färdigt
avtal att använda på www.skogeniskolan.se under faktasidor. Fördelen med det
här arbetssättet är att skolskogen är klart deﬁnierad och alla får vetskap om vilka
rättigheter och skyldigheter man har. Markägaren vet vad skolklasserna har för
sig på hans mark och kan aktivt medverka till att eleverna lär sig mer om skog
och skogsbruk.
• Sök: Skogen i skolan

Natur- och kulturguidning och evenemang
Årliga natur- och kulturguidningar och evenemang i gröna kilar skapar medvetenhet
om kilarnas kulturhistoria, funktioner och identitet. Genom att förlägga guidningar
till svaga samband kan medvetenheten om deras betydelse höjas. Ett evenemang kan
vara att förskolor och skolor planterar vårblommor i en park i ett svagt samband på
hösten. Resultatet visar sig snabbt på våren och skapar stolthet och engagemang för
platsen. Även mer kommersiellt orienterade evenemang som festivaler och konserter
kan skapa uppmärksamhet kring svaga samband.

EXEMPEL: Gröna kilarnas dag

Gröna kilarnas dag är ett årligt engagemang. Dagen firas genom ett stort antal
utflykter och aktiviteter i de gröna kilarna. Arrangörer är miljö- och frilufts
organisationer från nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar.
• Sök: Gröna kilarnas dag

EXEMPEL: Natur- och kulturbussen i Skåne

Natur- och kulturbussen är ett projekt som sedan 2008 arbetar för att förbättra
tillgängligheten till natur- och kulturområden. Detta görs genom att anordna
kollektivtrafik ut till intressanta besöksmål. Man har också olika slags programverksamhet i anslutning till besöksmålen.
• Sök: Natur- och kulturbussen
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Engagera näringslivet
Företag kan bidra till arbetet med svaga samband genom att adoptera ett område
och säkra skötseln ett antal år framåt. Ett företag eller en förening kan även göra
mindre insatser som att plantera träd eller köpa in bänkar som förses med plakat
med inköparens/sponsorns namn. Det här kan vara ett bra sätt för företag att arbeta
med HR-frågor och skapa goodwill och förankring på en lokal nivå.

EXEMPEL: Sörmlandsleden

k anny le x / FLICKR

Den ca 100 mil långa Sörmlandsleden sköts och utvecklas av den ideella föreningen Sörmlandsleden. För att finansiera informationsmaterial, kartor, byggnadsmaterial, kansli med mera får föreningen stöd av markägare och ekonomiskt
bidrag från länsstyrelser, kommuner och företag.
• Sök: Sörmlandsleden

Engagera markägare
Markägare som t.ex. bedriver skogs- och jordbruk inom ett svagt samband har stor
påverkan på det svaga sambandets funktion. Samverkan med, och information till,
markägare om hur de bidrar och kan bidra till att stärka värdena i svaga samband kan
ge bra resultat.
För privata skogsägare finns möjligheten att göra frivilliga avsättningar som syftar
till ett ekologiskt hållbart skogsbruk. Detta kan gagna både friluftsliv och biologisk
mångfald i ett svagt samband eller i en grönkil. En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsens definition ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Den frivilliga avsättningen ska bestå av
minst 0,5 ha sammanhängande produktiv skogsmark. Den ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv.
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Bilaga 1: Finansieringsformer
Olika åtgärder för att utveckla, bevara och stärka de svaga sambandens värden finansieras främst genom kommunernas ordinarie verksamhet. Enskilda markägares
arbete spelar också en viktig roll. Vid större insatser kan det vara befogat med andra
typer av finansiering. Vid exploatering för bostäder, verksamheter eller infrastrukturprojekt är det motiverat att avsätta exploateringsmedel för att samtidigt stärka de
svaga sambandens regionala funktioner. För vissa åtgärder kan bidrag vara en alternativ finansieringsform.
Här beskrivs olika bidrag som kan vara relevanta att söka för åtgärder som stärker
svaga sambands funktioner. I fet stil i inledning av varje avsnitt beskrivs vilka slags
åtgärder som berörs av bidragen.

LIT TER ATUR:
Bidrag till ett rikt växt- och djurliv.
Länsstyrelsen i Skåne län, 2010.
Sammanställning av olika bidrag.
• Sök: Bidrag till ett rikt växt- och
djurliv Skåne

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Information, underlag, skötsel, restaurering, skydd
Typ av projekt: Lokal naturvård med särskilt fokus på bevarande och utveckling av
tätortsnära natur.
Kan sökas av: Kommuner samt samarbetsparters, som intresseorganisationer eller
andra kommuner.
Delas ut av: Länsstyrelsen.
Bidragssumma: Bidraget uppgår till högst 50 % av projektkostnaden.
Relevans för svaga samband: Projektet i svaga samband som kan hänföras till någon
av kategorierna Kunskapsuppbyggande, Framtagande av underlag, Områdesskydd,
Vård och förvaltning, Restaurering eller Information och folkbildning.

LIT TER ATUR:
Läs mer om LONA-bidrag på natur
vårdsverkets hemsida.
• Sök: Lokala naturvårdssatsningen
Naturvårdsverket

EXEMPEL: LONA för Österåkers grönplan

Österåker har sökt och fått bidrag för grönplanens olika delar. Bland annat har
kommunen fått bidrag för underlagsrapporter rörande biologisk mångfald och
geologiska värden, kulturhistoriska värden, rekreation och sjöar och vattendrag.
• Sök: Österåker grönplan

EXEMPEL: Projekt Ekobaser Sankt Hans backar

Vid Sankt Hans Backar i Lund pågår ett projekt för att skapa diversitet och biologisk mångfald i parken som består av en före detta soptipp. Parken ska även fungera som ekobas, d.v.s. plats för lärande, rekreation och friluftsliv. Som ett steg i att
stärka det lokala engagemanget kring området kommer elever från kringliggande
skolor hjälpa till med att genomföra åtgärderna. Det kommer även att arrangeras
guidade turer för allmänheten, studiebesök för intresseorganisationer, fortbildning för skolpersonal och seminarium för politiker, tjänstemän och markägare.
En folder och skyltar med information om de olika naturvårdsåtgärderna tas
också fram. Projektet finansieras delvis av LONA-bidrag.
• Sök: Ekobaser Sankt Hans backar
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LIT TER ATUR:
Läs mer om miljöbidraget för
regionala projekt på landstingets
hemsida.
• Sök: TMR miljöbidrag

LIT TER ATUR:
Åtgärdsprogrammet för barriär
effekter av vägar och järnvägar,
Vägverket, Banverket, 2005:61.
I programmet pekas ett antal
platser i gröna kilarna ut som
lämpliga för åtgärder. Platserna
har också pekats ut som svaga
samband i RUFS 2010.
• Sök: Barriäreffekter 2005:61

LIT TER ATUR:
Läs mer om LIFE+-bidrag på
Naturvårdsverkets hemsida.
• Sök: Miljöprogram LIFE+
Naturvårdsverket

Stockholms läns landstings miljöanslag

Regionala projekt, underlag, innovativa projekt
Typ av projekt: Åtgärdsinriktade projekt i linje med regionala planer. Projekten ska
vara av regional betydelse, stimulera samverkan mellan olika aktörer inom miljö
området, vara kunskapshöjande eller metodutvecklande och vara av allmänt intresse
enligt kommunallagen.
Kan sökas av: Kommuner, institutioner, organisationer och ideella föreningar.
Delas ut av: Landstinget i Stockholms län
Bidragssumma: Bidrag ges för hälften av de totala kostnaderna för projektet.
Relevans för svaga samband: Projekten i svaga samband som stimulerar samverkan
mellan olika aktörer inom miljöområdet och som är kunskapshöjande, metodutvecklande eller på annat sätt säkerställer, utvecklar och tillgängliggör gröna kilar och
deras svaga samband.
Trafikverkets anslag för miljöåtgärder

Infrastruktur, faunapassager
Typ av projekt: Minskad barriäreffekt för vägar och järnvägar.
Kan sökas av: Anslaget kan inte sökas, utan fördelas internt på Trafikverket.
Länsstyrelser, fiskevårdsföreningar, nationella miljömyndigheter och andra har
möjlighet att kontakta Trafikverket och föreslå var åtgärder kan behövas.
Delas ut av: Trafikverket
Bidragssumma: Totalt finns ett anslag på 5,1 miljoner kr under perioden 2010–2021.
Relevans för svaga samband: Där svaga samband behöver stärkas på grund av att infra
struktur skapar barriäreffekter. Åtgärder kan innefatta faunapassage eller åtgärdande
av felaktiga vägtrummor och andra vandringshinder som orsakas av vägar och järnvägar.
LIFE+

Nuvarande programperiod sträcker sig till 2013. Därefter kan nedanstående information komma att bli inaktuell.
Stora projekt, Innovativa projekt, Skötsel, Informationsprojekt
Typ av projekt: Stora innovativa projekt inom tre områden: Natur och biologisk
mångfald, miljöpolitik och förvaltning/styrning samt information och kommunikation. Projekten ska bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik.
Kan sökas av: Bidragets storlek medför att det är lämpligt att söka på region- eller kilnivå.
Delas ut av: EU
Bidragssumma: Inom hela EU fördelas ca 2,5 miljarder kronor/år. Enskilda projekt
bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor, med cirka 10 miljoner kronor i EUstöd och motsvarande belopp i nationell medfinansiering.
Relevans för svaga samband: När man vill stärka svaga samband genom skötsel,
återskapande, informationsåtgärder och lokalt engagemang. Att stärka svaga samband är ett sätt att lokalt arbeta med flera av EU:s miljömål.

EXEMPEL: LIFE+ Linderödsåsen

LIFE+-bidrag gavs till ett projekt för att verka för hållbart skogsbruk på över 1
000 skogsfastigheter på Linderödsåsen i Kristianstad och Hörby kommuner.
Projektet lade tyngdpunkten på lokal samverkan och de sociala aspekterna på
hållbarhet. Olika arbetsgrupper har träffats och producerat över 16 underlagsrapporter inom projektet. Bland annat har en rad landskapsanalyser utförts. Initiativtagare till projektet var Skogsvårdsstyrelsen.
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WWF:s medel för innovativ naturvård

Innovativa projekt, återskapa
Typ av projekt: Projekt som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande
inom naturvården.
Kan sökas av: Privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag.
Delas ut av: WWF
Bidragssumma: 50–250 000 kr/projekt
Relevans för svaga samband: När man söker efter nya och idérika metoder för att
stärka svaga samband. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar,
förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt etc.
Markåtkomstbidrag

Skydd
Typ av projekt: Kostnader vid reservatsbildning.
Kan sökas av: Kommuner och kommunala stiftelser.
Delas ut av: Länsstyrelsen
Bidragssumma: När kommunen inte är markägare uppgår bidraget normalt till högst
50 % av bidragsberättigat belopp för markförvärv och intrångsersättningar. Är kommunen markägare kan bidraget användas till att täcka den marknadsvärdeminskning
som reservatbeslut medför.
Relevans för svaga samband: Där man vill skydda svaga samband genom reservatsbeslut.
Intrångsersättning för biotopskydd och
natur- och kulturreservat

Skydd
Typ av projekt: Ersättning ges om pågående markanvändning försvåras till följd av
beslut om långvariga områdesskydd.
Kan sökas av: Markägare
Delas ut av: Om det är kommunen som tagit skyddsbeslutet står kommunen för
ersättning, i övriga fall står Naturvårdsverket eller Riksantikvarieämbetet för
ersättningen.
Bidragssumma: Ersättning beräknas utifrån fastighetens marknadsvärde.
Relevans för svaga samband: Där svaga samband behöver få ett långvarigt skydd och
kommunen inte är markägare.
NOKÅS – Natur och kulturmiljöåtgärder i skogen

Skog, restaurering, skötsel, återskapa
Typ av projekt: Bevarande, restaurering och återskapande av värdefulla natur- och
kulturmiljöer.
Kan sökas av: Markägare med fastighet som taxeras som lantbruksenhet.
Delas ut av: Skogsstyrelsen
Bidragssumma: Bidrag kan ges för 70 % av kostnaderna.
Relevans för svaga samband: Där man vill stärka svaga samband genom ökad
skötsel eller restaurering. Exempel på åtgärder kan vara frihuggning av träd,
våtmarksanläggningar, åtgärder för flora och fauna eller anläggning av lövskog på
jordbruksmark.

LIT TER ATUR:
Läs mer om WWF:s medel för
innovativ naturvård på WWF:s
hemsida.
• Sök: Medel för innovativ
natur-vård WWF

LIT TER ATUR:
Läs mer om markåtkomstbidrag
på Naturvårdsverkets hemsida.
• Sök: Markåtkomstbidrag
Naturvårdsverket

LIT TER ATUR:
Läs mer om intrångsersättning
och andra vanliga frågor kring
skapande av naturreservat i
Naturvårdsverkets rapport
Så bildas naturreservat – svar på
vanliga frågor från markägare.
• Sök: Rapportens titel

LIT TER ATUR:
Läs mer om NOKÅS på
Skogsstyrelsens hemsida
• Sök: NOKÅS Skogsstyrelsen
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LIT TER ATUR:
I Jordbruksverkets broschyr
Utvald miljö kan du läsa mer om
LBP-bidragen Utvald miljö.
• Sök: Jordbruksverket, Utvald miljö
Läs mer om LBP:s miljöersättningar
på Jordbruksverkets hemsida.
• Sök: Jordbruksverket miljö
ersättningar
Läs mer om LBP:s ersättning för
att bevara skogens mångfald.
• Sök: Skogsstyrelsen LBP
Läs mer om vilka leaderområden
som finns i Stockholms län och
hur du söker leaderbidrag.
• Sök: Länsstyrelsen i Stockholms
län leaderområden

Landsbygdsprogrammet

Nuvarande programperiod sträcker sig till 2013. Exakta innehåll i kommande period
2014–2020 är ännu inte fastslaget.
Jordbrukslandskapet (U, M), skog, (S, Ä), landsbygd (L), skötsel (U, M, S, Ä,
L), restaurering (U, L), återskapa (U, M, Ä, L)
Typ av projekt: Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för
att utveckla landsbygden. Nedan följer en sammanfattning av de bidrag som kan
sökas fram till 2013 inom områdena:
– Utvald miljö (U)
– Miljöersättningar och miljöinvesteringar (M)
– Stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald (S)
– Stöd för att utöka arealen ädellövskog (Ä)
– Leader (L)
Kan sökas av: Lantbrukare (U, M), Skogsägare (S, Ä), Alla som bor och verkar i ett
utpekat Leaderområde om man arbetar gemensamt för något som ska stärka utvecklingen i området (L).
Delas ut av: Länsstyrelsen (U), Jordbruksverket (M), Skogsstyrelsen (S, Ä), Lokala
Aktionsgrupper (LAG) bestående av lokala representanter från ideell, privat och
offentlig sektor (L).
Bidragssumma: Se respektive informationsbroschyr.
Relevans för svaga samband: Bidragen kan t.ex. användas för att
– stärka svaga samband över öppen mark genom anläggande av vegetationsrika
beträdor eller svaga samband genom bebyggelse genom anläggning av alléer (U).
– stärka svaga samband över öppen mark exempelvis genom anläggning av skyddszoner intill vattenområden och genom att bevara och vårda biologiskt rika småbiotoper och naturmiljöer (M).
– stärka skogliga spridningssamband genom ökad kvalitet (S).
– stärka ädellövskogens spridningssamband (Ä).
– vidta åtgärder i svaga samband inom leaderområden (L).
EXEMPEL: Gårdlösaleden

Med hjälp av leaderbidrag på 280 000 kr från föreningen Leader Ystad–Österlenregionen har Smedstorps byalag och Bygdegårdsförening utvecklat en natur- och
kulturled. Vandringsleden är 12 km lång och ansluter till befintliga leder i två
naturreservat. Syftet med leden är att visa områdets unika fornlämningar och
samtidigt ge folk en chans att vistas i naturen bland unika målarmusslor och sällsynta lökgrodor.
• Sök: Gårdlösaleden

LIT TER ATUR:
Läs mer om folkhälsoanslaget och
hur du söker bidraget.
• Sök: Folkhälsoguiden och
folkhälsoanslaget
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Folkhälsoanslaget

Typ av projekt: Projekt som stimulerar och möjliggör utveckling av
folkhälsoarbetet inom Stockholms län. Projektet ska ha hälsofrämjande ansats, som
till exempel ökad fysisk aktivitet.
Kan sökas av: Aktörer i Stockholms län, t.ex. kommuner.
Delas ut av: Stockholms läns landsting
Bidragssumma: Folkhälsoanslaget för år 2012 omfattar preliminärt 12 600 000
kronor som fördelas mellan olika projekt.
Relevans för svaga samband: För åtgärder som ökar möjligheten till fysisk aktivitet
och andra hälsofrämjande funktioner i svaga samband.
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EXEMPEL: Gröna kilstråk

Exploateringskontoret Stockholms stad beviljades under 2006–2009 1100 000
kr för projektet Järva kilstråk. Järva kilstråk är en vandringsled som sträcker sig
genom hela Järvakilen, från Sigtuna i norr till Norrtull i syd. Järva kilstråk utgörs
av sex mil natursköna gång- och cykelvägar. Tanken med kilstråksprojektet är
att man lätt ska kunna vandra eller cykla i området. Vandringslederna i kilen är
skyltade med en speciell grön kilstråkssymbol.
• Sök: Järva kilstråk

LOVA – Lokala Vattenvårdsprojekt

Vatten, återskapa, naturlig rening och reglering
Typ av projekt: Projekt som syftar till att förbättra havsmiljön genom att minska
belastningen av näringsämnen.
Kan sökas av: Kommuner och sammanslutningar som drivs utan vinstintresse.
Delas ut av: Länsstyrelsen
Bidragssumma: Högst 50 % av projektkostnaden.
Relevans för svaga samband: Där svaga samband är svaga på grund av att de passerar vattenmiljöer. Om man exempelvis vill stärka svaga samband genom anläggande
av grönzon intill vattendraget kommer den nya grönzonen förutom att stärka sam
bandet även att ha positiva effekter för reningen av förorenat dagvatten.
Fiskevårdsmedel

Vatten, skötsel, restaurering, återskapa
Typ av projekt: Åtgärder som främjar fiskevården och det svenska miljömålsarbetet
inom vattenområdet.
Kan sökas av: Länsstyrelserna, andra myndigheter, universitet, organisationer eller
enskild person.
Delas ut av: Havs- och vattenmyndigheten genom länsstyrelserna.
Bidragssumma: Normalt finansieras 50 % av kostnaderna, om särskilda skäl finns kan
högre andel medges.
Relevans för svaga samband: Där svaga samband är svaga på grund av att de passerar vattenmiljöer. Om man vill stärka sambandet genom anläggande av grönzon intill
vattendraget kommer den nya grönzonen förutom att stärka det svaga sambandet
även att ha positiva effekter för livet i vattnet.
Restaureringspengar vattendrag

Vatten, stärka grönstruktur, restaurering
Typ av projekt: Restaurering av vattendrag för att nå miljömålet Levande sjöar och
vattendrag.
Kan sökas av: De som arbetar för att nå miljömålet, exempelvis kommuner.
Delas ut av: Naturvårdsverket
Bidragssumma: Bidraget varierar från år till år. 2009 delades nationellt 16 miljoner
ut. 2010 delades inget bidrag ut.
Relevans för svaga samband: Många av restaureringsåtgärderna för vattendrag
gynnar även svaga samband. Om man exempelvis vill stärka svaga samband genom
anläggande av grönzon intill vattendraget kommer den nya grönzonen förutom att
stärka det svaga sambandet även att ha positiva effekter för livet i vattnet.

LIT TER ATUR:
Läs mer om LOVA-bidraget i
Naturvårdsverkets broschyr.
• Sök: LOVA-broschyr Naturvårds
verket

LIT TER ATUR:
Läs mer om fiskevårdsmedel på
Havs- och vattenmyndighetens
hemsida.
• Sök: Bidrag till lokala fiskevårds
projekt Havs- och Vattenmyndig
heten

LIT TER ATUR:
Läs mer om restaureringspengar
för vattendrag på naturvårds
verkets hemsida.
• Sök: Restaurering av vattendrag
Naturvårdsverket
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LÄS MER: Skyddsformer för
svaga samband, s. 89. Genom
att teckna naturvårdsavtal kan
en markägare få ersättning för
att utveckla och bevara
naturvärden på sin fastighet.

LÄS MER: Identitet,
marknadsföring och
engagemang, s. 95. Under
Engagera markägare står det
om frivilliga avsättningar som
är ett sätt för markägare att
bidra för att stärka svaga
samband.

Samfinansiering eller finansiering av näringsliv

Skötsel, återskapa, informationsåtgärder
Typ av projekt: Åtgärder som samtidigt kan marknadsföra företag.
Kan sökas av: Detta är inget bidrag man kan söka, utan handlar om en överens
kommelse mellan den som exploaterar/utför åtgärder och de företag som samtidigt
kan marknadsföra sig genom bidrag till åtgärderna.
Delas ut av: –
Bidragssumma: Sätts av företagaren.
Relevans för svaga samband: Exempelvis kan parker och andra grönområden
sponsras av köpcentrum. Industrier m.m. kan vara med och sponsra grönområden
som kan användas för att öka anställdas välbefinnande och hälsa.

EXEMPEL: Byvallaskogen i Avesta

Sveaskog planerade avverkning av Byvallaskogen strax utanför Avesta. Vid ett
dialogmöte med boende inför avverkningen framkom att området är viktigt för
det lokala näringslivet som bedriver verksamheter i området. Detta ledde till att
Sveaskog och Avesta kommun inledde en dialog som resulterade i ett markbyte.
Byvallaskogen säkrades på så sätt från avverkning samtidigt som Sveaskog
kunde säkra virkesleveranser genom avverkning i det nya området.
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Bilaga 2: Planeringsunderlag
för landskapsanalyser m.m.
I listan anges exempel på underlag och rapporter som behandlar regionspecifika
förhållanden.
UNDERLAG och rapporter

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003. Aldrig långt till naturen – Skydd av
tätortsnära natur i Stockholmsregionen, Rapport 2003:20, Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012. Regional landskapsbeskrivning över
Stockholms län. (Rapporten är under framtagande 2012 och titel kan komma att
ändras.)
Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, 2004. Upplevelse
värden – Sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen,
rapportserie 2004:1–10, Stockholm.

Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret 1996, Grönstrukturen
i Stockholmsregionen, Rapport 2:1996,
Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, 1989. Stockholms
regionens kulturhistoriska miljöer – Landsbygdens kulturmiljöer,
Underlag för regionplanering 1, Stockholm.
Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret, 1989. Stockholms
regionens kulturhistoriska
miljöer – Stadsbygdens kulturmiljöer, Underlag för regionplanering 2,
1989, Stockholm.
Stockholms läns landsting, 2010. Regional utvecklingsplan för Stockholms
regionen, Rapport 2010:5, Stockholm.
Vägverket, Banverket, 2005. Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar
och järnvägar, 2005:61.
Riksantikvarieämbetet, Fornsök
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturreservat
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/
naturreservat/Pages/default.aspx
GIS-skikt

Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksintresse för kulturmiljövård i Stockholms län,
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Kulturreservat i Stockholms län
http://www.gis.lst.se
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Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksintresse för naturvård
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Natura 2000-områden utpekade i enlighet med fågeldirektivet
(SPA-områden) i Stockholms län,
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Natura 2000-områden utpekade i enlighet med art- och habitatdirektivet
(PSCI-områden) i Stockholms län
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Nationalparker, Stockholms län
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Nationalstadsparken
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturreservat
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Ängs- och betesmarksinventeringen 2002–2004
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksintresse för friluftsliv
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Program för skydd av tätortsnära natur 2003, föreslagna reservat
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenskyddsområden
http://www.gis.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Våtmarker
http://www.gis.lst.se
Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Regional grönstruktur
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Tysta områden (<45 dBA)
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Regional vandringsled
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
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Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Regionalt strandstråk
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Bryggor med färjetrafik som kan nås med kollektivtrafik
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
Stockholms läns landsting, RUFS 2010
Grön station
http://www.tmr.sll.se/Kartor-och-GIS/GIS-data-RUFS-2010/
Stockholms läns landsting
Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer (1989)
Stockholms läns landsting
Upplevelsevärden (2004)
Stockholms läns landsting
Sammanfallande upplevelsevärden (2008)
Skogsstyrelsen
Biotopskydd
www.skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen
Naturvårdsavtal
www.skogsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen
Nyckelbiotoper
www.skogsstyrelsen.se
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I RUFS 2010 pekas för första gången svaga samband ut i de gröna kilarna. De svaga
sambandens utformning och förvaltning är viktiga för regionens långsiktiga hållbarhet.
De är både bärare av centrala, regionala värden och funktioner samtidigt som de har
ett strategiskt läge nära expanderande områden.
Denna rapport är en fakta- och inspirationsskrift som ska fungera som stöd för
olika aktörer i arbetet med kilarnas svaga samband. Här finns en sammanställning av
aktuell kunskap, relevant lagstiftning, goda exempel och tips på finansiering med mera.
Strategisk planering och samverkan ger goda möjligheter att både stärka gröna värden
och samtidigt låta regionen växa.

Tillväxt, miljö och regionplanering

