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Hanna Elgåker, länsstyrelsen i Skåne och Christina Risshytt-Collman, Kultura.

Ett särskilt tack vill vi rikta till er! 
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FörOrD

Hur kan den byggda miljön stimulera till fysisk aktivitet i vardagen, bidra 

till en bättre hälsa och ökad social sammanhållning? Vi vet mycket om den 

ekonomiska och miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling, men den 

sociala dimensionen är fortfarande en utmaning i planeringen. Kunskapen 

om folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer har en roll att spela i den 

fysiska planeringen och en genomtänkt planering kan främja en god 

folkhälsa.  

 Bakgrunden till vägledningen är det regeringsuppdrag som Boverket 

hade under 2011 och 2012 att samordna och utveckla arbetet med samhälls-

planering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget genom-

fördes i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt många andra aktörer i samhället. Genom 

workshops och seminarier har Boverket samlat myndigheter, kommuner, 

landsting, universitet och högskolor samt organisationer och nätverk i 

arbetet. 

 Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp (vid enheten för Stad 

och land) på Boverket som består av arkitekt Järda Blix, samhällsvetare 

Kerstin Andersson, jurist Amelie Fasth samt planeringsarkitekt och biträ-

dande projektledare Erik Mejer. Projektledare har varit landskapsarkitekt 

Ulrika Åkerlund.

Karlskrona maj 2013

Martin Storm 
avdelningschef 
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INleDNINg OcH läSaNVISNINg

Folkhälsan är en av vår tids stora utmaningar. Trots att samhällsutveckling-

en har gjort att vi lever längre och mår bättre, ökar andelen hälsoproblem 

som orsakas av våra levnadsvanor. Dessutom ökar skillnaderna i hälsa 

mellan olika socioekonomiska grupper. De största folkhälsoproblemen är 

tydligt kopplade till att vi rör oss för lite. Levnadsvanorna är individuella, 

men de påverkas av hur livsvillkoren i samhället ser ut. En viktig del i detta 

är hur den byggda miljön är utformad och strukturerad eftersom den på- 

verkar och styr vardagsliv och levnadsvanor. 

Kunskap och goda exempel
Denna vägledning syftar till att ge dig som arbetar med stadsplanering, 

folkhälsa, trafikplanering, grönområden eller friluftsliv en ökad kunskap om 

hur viktig fysisk aktivitet är för hälsa och välbefinnande och hur den byggda 

miljöns utformning kan stödja ett fysiskt aktivt vardagsliv. Vägledningen 

syftar också till att tydliggöra och ge stöd i hur den fysiska planeringens 

verktyg kan användas för att främja människors vardagsrörlighet. Vi lyfter 

fram några särskilt angelägna planeringsområden: gång, cykling, lek och 

lustfylld rörelse samt friluftsliv och rekreation. Genom goda exempel vill vi 

inspirera och visa på hur en kommun kan göra i olika planeringssituationer. 

 Det pågår en stor kunskaps- och metodutveckling både nationellt och 

internationellt inom byggd miljö, folkhälsa och fysisk aktivitet. Denna skrift 

kan ses som ett av flera steg att lyfta fram kunskapen. 

Hitta rätt i vägledningen
Vägledningen inleds med ett övergripande avsnitt kallat Byggd miljö som 

stödjer fysisk aktivitet. Här hittar du några av de viktigaste utmaningarna i 

bebyggelseutvecklingen, vilka miljöer och strukturer som stödjer fysisk 

aktivitet och vilka aktörer som har ansvar på olika nivåer. 

 I avsnittet Planeringens verktyg går vi igenom de mest relevanta plan-

instrumenten och de lagstiftningar som ger förutsättningarna för att skapa 

en byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet. Vägledningens sista avsnitt, 

Hur planera för vardagsrörlighet, ger fördjupad kunskap om olika former av 

vardagsrörlighet och hur förutsättningarna för dessa kan utvecklas. 

 I marginalen finns rutor som lyfter fram fakta, lästips, goda exempel och 

sammanfattande vägledning.

LÄS MER

För dig som vill läsa mer  
och fördjupa dig finns tips  
på litteratur i gröna rutor

FAKTA
I rosa rutor förklarar vi cen- 
trala begrepp och viktiga fakta 
samt lagstiftning och mål

EXEMPEL

I orange rutor samman- 
fattar vi goda exempel

TÄNK PÅ

I bruna rutor samlas  
viktiga frågeställningar
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SamBaNDeT mellaN FySISK aKTIVITeT OcH ByggD mIljö

Förr hade de flesta fysiskt krävande arbeten och var beroende av sina egna 

ben för att förflytta sig. I dag tillbringar de flesta människor största delen av 

sin vakna tid stillasittande. Fysisk aktivitet har förflyttats från vardagens 

rutiner till fritidens motionspass och träning. Vardagsrörligheten har minskat 

och stillasittandet har ökat, även bland dem som är tillräckligt fysiskt aktiva. 

Brist på fysisk aktivitet är ett globalt problem och Världshälsoorganisationen 

(WHO) beräknar att fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn till att 

dö i förtid (WHO, 2009).

Byggd miljö som stödjer  
fysisk aktivitet
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Fysisk aktivitet och hälsa
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. 

Rörelse, träning och motion i vardagen gör att vi mår bättre och blir gladare. 

Men på senare år har forskningen visat allt tydligare hur flera av våra stora 

folkhälsoproblem är kopplade till hur mycket vi rör oss. Fysisk aktivitet har 

till exempel påvisad positiv effekt för att förebygga och behandla vanliga 

sjukdomar som bröstcancer, prostatacancer, hjärt- och kärlsjukdomar, ben- 

skörhet, Parkinsons sjukdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL), demens och depression. Forskning visar också att fysisk aktivitet 

stimulerar till nybildning av hjärnceller och därför har positiv effekt på in- 

lärningsförmåga hos både ung och gammal (Statens folkhälsoinstitut, 2011a).

vi rör på oss mindre och är mer stillasittande 
Samtidigt som kunskapen ökar om betydelsen av fysisk aktivitet så rör vi 

oss mindre och sitter mer still. För att uppnå en positiv effekt på hälsan 

behöver vuxna minst 30 minuter per dag av måttlig till intensiv rörelse, ex- 

empelvis en rask promenad. Men en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning 

är i dag fysiskt aktiva mindre än 30 minuter per dag, vilket gäller både kvinnor 

och män (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 

 De rekommenderade miniminivåerna av fysisk aktivitet ska dock bestå 

av minst 10 minuters pass åt gången, men mätningar av vuxna svenskars 

fysiska aktivitet visar att det är bara några få procent av både män och 

kvinnor som är fysiskt aktiva på det sättet (Hagströmer, 2007). Barn behöver 

vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Mycket tyder på att också 

barnens fysiska aktivitet har minskat och stillasittande aktiviteter har ökat 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011a).

 Fysisk inaktivitet kostar samhället stora pengar. Enbart i sjuk-

vårdskostnader handlar det i Sverige om 6 miljarder kronor om året  

(Faskunger, 2007). 

FaKTa: BarN BlIr 
SmarTare OcH  
glaDare aV FySISK 
aKTIVITeT

Forskare vid malmö högskola 
har följt flera grundskoleklasser i 
Bunkeflo i malmö sedan 1999. 
Vissa klasser hade under alla 
skolår gymnastik och idrott på 
schemat varje dag, till skillnad 
från vanliga skolklasser som 
har två timmar i veckan.   

Studien visar att barnen som 
varit fysiskt aktiva varje dag 
klarade grundskolan mycket 
bättre – både genom att fler 
gick ut med godkända betyg 
(96 procent jämfört med 83 
procent i vanlig klass) och att 
fler hade mycket högre betyg 
framför allt i de teoretiska 
ämnena. motion och idrott i 
skolan utvecklar alltså inte  
bara motoriken utan skärper 
även inlärningsförmågan 
(jando, 2012).

FaKTa: FySISK aKTIVITeT

Fysisk aktivitet används som ett 
överordnat begrepp och inne- 
fattar kroppsrörelser under så- 
väl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar, till 
exempel idrott, lek, gymnastik, 
dans, motion och friluftsliv.  
Det omfattar all kroppsrörelse 
som är ett resultat av skelett- 
muskulaturens kontraktion och 
som resulterar i en ökad energi- 
förbrukning.

För att uppnå en positiv hälso- 
effekt på hälsan behöver vuxna 
minst 30 minuter per dag av 
måttlig till intensiv rörelse som 
exempelvis en rask promenad. 

Barn behöver vara fysiskt aktiva 
minst 60 minuter per dag. 

35 procent av den vuxna 
befolkningen är otillräckligt 
fysiskt aktiv.

Källa: www.fhi.se.
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FaKTa: leVNaDSVaNOr 
OcH lIVSVIllKOr

levnadsvanor är en människas 
sätt att leva och organisera 
sitt liv. livsvillkoren skapas 
av hur ett samhälle orga- 
niseras och struktureras.

Forskningen har på senare år också visat att långvarigt stillasittande, oberoende 

av hur fysiskt aktiv man är däremellan, är en stor riskfaktor. Följderna av 

ökat stillasittande beräknas orsaka omkring 1,9 miljoner förtida dödsfall 

om året i världen. Detta faktum leder till ytterligare utmaningar i folkhälso-

arbetet, utöver att främja fysisk aktivitet behöver vi motverka långvarigt 

stillasittandet (Faskunger, 2012). 

Levnadsvanor, livsvillkor och samhällsstruktur
Levnadsvanor handlar om hur människor väljer att leva och organisera sina 

liv och har stor betydelse för deras hälsa. Dock styrs levnadsvanorna av hur 

livsvillkoren ser ut, det vill säga hur samhället är organiserat och strukture-

rat. Exempelvis är människor mer fysiskt aktiva i områden som har en 

högre grad av gångvänlighet (se faktaruta) än i områden som har en lägre 

grad av gångvänlighet (Eriksson, 2013, Berglund U. et al, 2011). God tillgång 

på upplevelsevärden i landskapet i närheten av bostaden har också en 

positiv effekt på människors fysiska aktivitet och skattade hälsa (de Jong, 

2012 och Björk, 2008). Kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet har 

också stor betydelse för vardagsrörlighet då den som åker kollektivt går fyra 

gånger så långt per dag jämfört med den som åker bil (Clark, 2012). 

 Länge har åtgärderna för att öka människors fysiska aktivitet och minska 

långvarigt stillasittandet varit inriktade på att informera individen. På senare 

år har forskningen visat att denna typ av insatser har en begränsad effekt 

för att förändra människors levnadsvanor. Däremot har åtgärder i den 

byggda miljön goda förutsättningar att integreras och långsiktigt upprätt-

hållas i samhällsstrukturen samt stor potential att nå stillasittande och 

socioekonomiskt svaga grupper. (Faskunger, 2007).

FaKTa: gåNgVäNlIgHeT

med gångvänlig miljö menas  
till vilken grad den byggda 
miljön stödjer och uppmuntrar 
människor till att gå genom  
att vara bekväm och säker för 
gående och göra det möjligt 
att till fots nå olika målpunkter 
inom rimlig tid och med rimlig 
ansträngning i en visuellt 
attraktiv omgivning 
(Berglund u. et al, 2011).

läS mer: FySISK 
aKTIVITeT OcH  
STIllaSITTaNDe

Stillasittande 
och folkhälsa 
– en kunskaps- 
sammanställning.
Faskunger, 2012.
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De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande 

aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade 

transporter och skrivbordsjobb. På senare år har enskilda vetenskapliga 

studier visat att långvarigt stillasittande sannolikt medför en ökad risk 

för ohälsa och dödlighet, även för personer som brukar klassas som 

regelbundet fysiskt aktiva. Detta faktum leder till ytterligare utmaningar 

i folkhälsoarbetet utöver att försöka uppnå ökad hälsofrämjande fysisk 

aktivitet: Hur kan minskat stillasittande uppnås i befolkningen när våra 

livsvillkor ser ut som de gör?

Den här litteratursammanställningen redovisar den forskning som 

undersökt sambandet mellan stillasittande beteenden, dödlighet och 

ohälsa hos vuxna, i syfte att ge en översiktlig bild av kunskapsbasen  

och att sätta större fokus på stillasittande som oberoende hälsoproblem.

Rapporten vänder sig till forskare, folkhälsoarbetare, kliniskt verksam 

yrkespersonal inom hälso- och sjukvården, vidareinformatörer,  

beslutsfattare och andra yrkesgrupper som genom sitt arbete kommer  

i kontakt med folkhälsofrågor och människors vardagsvillkor.

Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande  

och ohälsa

– en litteratursammanställning

läS mer: ByggD 
mIljö OcH FySISK 

aKTIVITeT

Den byggda miljöns 
påverkan på fysisk 
aktivitet. Statens 
folkhälsoinstitut. 
Faskunger j, 2007.
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Ungefär 50% av Sveriges befolkning är otillräckligt fysiskt aktiva och

kostnaden för en stillasittande livsstil kostar årligen det svenska

samhället minst 6 miljarder. Utformningen av städer, tätorter och

tekniska uppfinningar har skapat ett samhälle som ofta motverkar

fysisk aktivitet och främjar stillasittande beteenden. Den här situa-

tionen bidrar starkt till bland annat ökad risk för hjärt- och kärl-

sjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, övervikt och fetma samt

mental ohälsa. I denna kunskapssammanställning ges en över-

blick av det aktuella läget när det gäller sambandet mellan den

byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Forskning visar att det

finns stor potential för främjande av ett aktivt vardagsliv för alla

om samhället satsar på stödjande miljöer som t.ex. gång- och

cykelbanor samt anläggningar för rekreation, parker och grön-

områden. Denna kunskapssammanställning redovisar forsknings-

resultat över vilken inverkan miljön har på olika former av fysisk

aktivitet samt visar forsknings- och utvecklingsbehov på området.
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Bilsamhället styr vår vardagsrörlighet 
Våra städer och samhällen har sedan 1950-talet till stor del planerats för 

bilen. Bilens dominerande ställning som transportmedel har resulterat i 

fysiska strukturer som har fått konsekvenser för människors levnadsvanor. 

Bilen möjliggör en bebyggelseutveckling där nya bostadsområden växer 

fram, nära natur och vatten, men längre från kollektivtrafik och service. 

Bebyggelsen glesas ut. Utglesning sker också genom externhandelsetable-

ring längs med motorvägar, som både påverkar den lokala handeln inne  

i tätorterna och ökar beroendet av bilen (Delegationen för Hållbara Städer, 

2012). Den regionala utvecklingen ger också upphov till längre pendlingsvä-

gar och därmed ökat resande. I dag är vårt vardagslandskap med bostad och 

målpunkter som service, daglighandel, arbetsplatser och fritidsaktiviteter 

geografiskt utspritt och förutsätter biltransporter. Bilen kan betraktas som 

ett så kallat strukturellt tvång för ett fungerande vardagsliv (Engström, 2012). 

Ungefär 30 procent av alla bilresor är kortare än fem kilometer och 20 procent 

av alla resor som är kortare än två kilometer sker med bil. Att cykla fem 

kilometer tar ungefär 20 minuter; två kilometer cyklar man på tio minuter 

och går på drygt 20 minuter (Boverket, 2012).

 I dag ses det som en självklarhet att ha full framkomlighet med bil. I stället 

borde planeringen präglas av ett synsätt där det är en självklarhet att kunna 

röra sig till fots eller per cykel, att leka eller springa i sin närmiljö.  Det behövs 

en synvända på hur vi rör oss i vardagen för transport och rekreation. 

 

Förtätningen måste ge plats för lek, motion och utevistelse
En viktig strategi för hållbar bebyggelseutveckling är förtätning av den 

byggda miljön. Därmed ökar underlaget för kollektivtrafik och behovet av 

transporter med personbil minskar. Potentialen för gång och cykel ökar 

också tack vare kortare avstånd mellan målpunkter. Men detta förutsätter 

att förtätning också innebär förtätning av målpunkter och kvaliteter. 

Förtätningen sker ofta genom omvandling av före detta industrimark samt 

att grönområden och ”outnyttjad” mark inne i städerna tas i anspråk för 

byggnader eller anläggningar. Följden blir bland annat att naturmiljöerna 

blir färre och trycket ökar på de grönområden som finns kvar. 

 Vid förtätning måste det finnas plats för lek, motion och annan utevis-

telse. För detta krävs tillräckligt stora ytor med hög kvalitet och ett rikt 

innehåll. Stadsdelsparker och större grönområden kan inte ersättas med 

mikroparker eller gröna stråk. I planering och genomförande av nya 

områden är det en utmaning att få till större parkytor som inbjuder till 

vistelse. I storstäderna visar bristanalyser att det i flera exploateringsområ-

den helt saknas ytor för fysisk aktivitet. För att motverka denna utveckling 

är det angeläget att kunskapen om fysisk aktivitet kommer in i ett tidigt 

skede i planeringsprocessen. 

FaKTa: BIlreSOr

Bilen är fortfarande det vanlig- 
aste färdsättet: kvinnor gjorde 
31 procent av alla huvudre-
sor med personbil och män  
47 procent (SIKa, 2007).
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FOlKHälSOpOlITIKeN OcH aKTörSaNSVareT

Framtidens folkhälsa är allas ansvar och det övergripande nationella målet 

för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor i hela befolkningen. Målet med tillhörande elva mål-

områden är en kompassriktning för att nå social hållbarhet (Prop. 2002/03:35, 

Prop. 2007/08:110). För att vi ska kunna nå målet är det viktigt att genom 

tidiga och förebyggande åtgärder skapa goda livsvillkor, livsmiljöer och 

levnadsvanor. 

 Hur Sverige ska arbeta med folkhälsopolitiken är inte reglerat i lagstift-

ningen utan genom målsättningar, policyer och program för folkhälsa som 

ska uppnås och genomföras genom tillämpning av andra regelverk som 

exempelvis plan- och bygglagen (SFS 2010:900).   

 Ansvaret för folkhälsoarbetet är delat, både vertikalt mellan olika nivåer 

– nationellt, regionalt och kommunalt, och horisontellt mellan olika sektorer 

som vård och omsorg, stadsbyggnad, trafik, skola, naturvård och friluftsliv. 

Det är en stor utmaning att utveckla ett gemensamt arbete med folkhälso-

frågorna. 

Kommunens roll
Kommunen har ett ansvar för folkhälsa och fysisk aktivitet. Genom sitt 

planmonopol och ansvar för planering, byggande och förvaltning av den 

byggda miljön, har kommunen stor möjlighet att påverka utformning och 

strukturer som stödjer fysisk aktivitet. 

 Kommunen ansvarar även för den sociala planeringen som stöttar individen 

genom äldrevård, skola och omsorg. Mycket av det förebyggande folkhälso-

arbetet bedrivs i kommunen och flera kommuner har folkhälsoplanerare 

och en uttalad folkhälsopolicy. Denna kompetens och kunskap gällande 

folkhälsa kan bättre tas tillvara och utvecklas i den fysiska planeringen. 

Regionala aktörers ansvar
På regional nivå ansvarar landstingen för det mesta av hälso- och sjukvår-

den. Sjukvården ska också tillämpa Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdoms-

förebyggande metoder inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter 

att förändra ohälsosamma levnadsvanor som exempelvis otillräcklig fysisk 

aktivitet och kan ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR). Det finns skillna-

der mellan olika landsting hur folkhälsoarbetet bedrivs. 

 Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på den regionala kollektivtrafikmyn-

digheten som i vissa fall är landsting, men det kan också vara region, 

regionförbund eller kommunalförbund. 

 Länsstyrelsen har genom sin instruktion (SFS 2007:825) uppdraget att 

arbeta med folkhälsa. Länsstyrelsen har också en tydlig roll i den kommu-

nala fysiska planeringen genom att delta i planeringen som samrådspart, 

tillhandahålla planeringsunderlag samt som gransknings- och prövnings-

instans.  Länsstyrelsen tar också tillvara och samordnar statliga intressen. 

FaKTa: FySISK aKTIVITeT 
på recepT – Far

Sedan några år kan all legitimerad 
personal inom hälso- och sjuk- 
vården ordinera fysisk aktivitet 
på recept (Far). personen får 
då en individanpassad skriftlig 
ordination av fysisk aktivitet, 
exempelvis stavgång eller sim- 
ning med en viss frekvens per 
vecka. 

Detta är en metod som prio- 
riteras allt högre inom hälso- 
och sjukvården för att behandla 
symptom och sjukdom genom 
fysisk aktivitet. Som bas för 
Far finns kunskapsbanken FySS 
(Fysisk aktivitet i sjukdoms-
prevention och sjukdomsbe-
handling). FySS (jmf FaSS för 
läkemedel) lägger grunden för 
hur och varför fysisk aktivitet 
kan användas i sjukdomspre-
vention och sjukdomsbehand-
ling av ett 30-tal sjukdomstill-
stånd (www.fyss.se).
Statens folkhälsoinstitut, 
2012. 
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Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att: Skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

 Elva målområden är vägledande för folkhälsoarbetet på alla nivåer i 

samhället – nationellt, regionalt och lokalt. Målområdena är inriktade på de 

faktorer som påverkar hur befolkningens hälsotillstånd utvecklas.  

 Målområden 1, 2, 3 och 9 har särskilt stor betydelse i fysisk planering. 

1.  Delaktighet och inflytande i samhället

2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar

3.  Barns och ungas uppväxtvillkor

4.  Hälsa i arbetslivet

5.  Miljöer och produkter

6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7.  Skydd mot smittspridning

8.  Sexualitet och reproduktiv hälsa

9.  Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Källa: FHI, www.fhi.se, 2010.

FaKTa: SVerIgeS FOlKHälSOpOlITIK

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken preciseras genom de elva målområdena.  
Fyra av dessa har särskilt stor betydelse i fysisk planering.
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Ansvar på nationell nivå
Nationellt har Statens folkhälsoinstitut ansvar för övergripande uppföljning 

av utvecklingen av bestämningsfaktorer för folkhälsan, det vill säga de 

enskilda faktorer som påverkar folkhälsan, och utvärdering av insatser 

inom de elva övergripande målområdena för folkhälsa. Flera centrala 

myndigheter har ett indirekt ansvar för folkhälsa och fysisk aktivitet som 

exempelvis Boverket genom planeringsfrågorna, Trafikverket för trafikfrå-

gorna samt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med flera för friluftslivs-

frågorna.

ideella föreningar är viktiga
Viktiga aktörer inom arbetet för att stödja fysisk aktivitet är alla föreningar 

och organisationer inom idrott, motion, odling och friluftsliv. Deras verk-

samheter skapar lokala förutsättningar och ett viktigt socialt sammanhang 

för individen och kan stödja grupper med särskilda behov. Kommunen kan 

också föra dialog med föreningarna gällande lokal- och markbehov samt 

samverkan kring drift och underhåll.  

 Varje enskild medborgare kan göra insatser för sin egen och andras 

hälsa i rollen som konsument, som förebild och som medmänniska. 

delat ansvar kräver samordning 
Folkhälsoarbetet kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan 

mellan olika verksamhetsområden och aktörer. Ansvaret för folkhälsoarbe-

tet ligger inte enbart hos de myndigheter och organisationer som redan i 

dag har ett uttalat ansvar för folkhälsofrågor. Det krävs insatser från de 

flesta sektorer i samhället – från det offentliga, från det privata och från de 

ideella organisationerna samt från människor själva.

 Kommuner, landsting och länsstyrelser har dock nyckelpositionerna i 

folkhälsoarbetet, då de har ansvar för strategiskt viktiga verksamheter för 

folkhälsan och dess utveckling (Prop. 2007/08:110).
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STöDjaNDe STruKTurer För FySISK aKTIVITeT

Den som rör sig till fots, med cykel, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i 

staden är beroende av att de platser och stråk som de rör sig i stödjer deras 

aktiviteter. Inom folkhälsoforskningen används begreppet stödjande miljöer. 

Dessa miljöer kan stimulera till ökad trivsel och vistelse utomhus och är 

mycket betydelsefulla för att stimulera fysisk aktivitet i vardagen. 

 Dessa miljöer är en del av ett större sammanhang. De är delar av ett 

landskap med strukturer  av bebyggelse, transportsystem och grönområ-

den. Hur dessa strukturer  är uppbyggda är grundläggande för hur vi 

upplever miljön vi vistas i och hur vi rör oss i vardagen. 

Stödjande strukturer och miljöer.
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FaKTa: STöDjaNDe 
mIljöer OcH STruK-
Turer I plaN- OcH 
BygglageN

Flera aspekter av stödjande 
miljöer för fysisk aktivitet ligger 
i pBl:s andra kapitel om all- 
männa och enskilda intressen. 
Bland annat ska planeringen 
främja en ändamålsenlig struk- 
tur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grön- 
områden och kommunikations-
leder samt en från social syn- 
punkt god livsmiljö som är till- 
gänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper (2 kap. 3 § p. 
1 och 2 pBl). 

planering och byggande ska 
ske med hänsyn till klimata-
spekter (2 kap. 3 § pBl). att 
planera för minskade biltran- 
sporter, ökad gång och cykel är 
en åtgärd för att begränsa klimat- 
påverkan. Vid planläggning 
enligt pBl ska hänsyn tas till 
behovet av att det inom eller  
i anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse 
finns parker och andra grön- 
områden samt lämpliga platser 
för lek, motion och annan 
utevistelse (2 kap. 7 § p. 3 
och 4 pBl).

TäNK på: möjlIgHeT 
TIll aKTIVITeT – NaTT 
SOm Dag

många kvinnor avstår från  
utevistelse och fysisk aktivitet 
på grund av rädsla för att ut- 
sättas för övergrepp eller brott. 
en nationell trygghetsunder-
sökning har visat att kvinnor 
är otrygga i mycket högre grad 
än män (25 procent av kvinnorna 
och sju procent av männen). 
även om undersökningen visade 
att den upplevda otryggheten 
bland både män och kvinnor 
totalt sett har minskat visar 
den att många behöver stöd- 
jande miljöer för att kunna 
leva ett fysiskt aktivt liv. 
Faskunger, 2007.

Landskapets betydelse för fysisk aktivitet 
Byggnader, grönområden och vägar är alla delar av en större helhet – landskapet. 

Det är landskapet som omger oss när vi står på marken, sitter på cykeln och 

promenerar genom stadsbygd och landsbygd. Att ta sig fram för egen maskin 

genom landskapet, gå och cykla (men även paddla, segla, simma, åka skidor och 

skridskor) ger därför närkontakt med landskapet och tillgång till dess kvaliteter. 

 Forskning har visat att kvaliteter och värden i grönområden, naturmarker och 

landskap samt närheten till olika upplevelsevärden har betydelse för hur vi mår 

och hur mycket vi rör på oss (de Jong, 2012, Björk, 2008). 

 I landskapet finns spåren från alla tider inlagrade och landskapet är den grund- 

läggande förutsättningen för hur den plats man befinner sig på har utvecklats. 

Platsen, staden och landskapet befäster och förmedlar identitet och tillhörighet. 

Genom den egna rörelsen i landskapet förstärks landskapsupplevelsen. 

Bebyggelsens struktur, utformning och rumslighet
Bebyggelsens struktur hänger samman med dels den rumsliga fördelningen 

av byggnader, gator och parker, dels den funktionella uppdelningen av 

bebyggelsen med lokalisering av och avståndet mellan olika målpunkter. 

En förutsättning för att stimulera gående och cyklande som färdsätt är att 

avstånden mellan målpunkter som hem, skola, handel, hållplats och 

arbetsplats inte är för långa. Lokalisering och anläggning av vägar och 

bebyggelse ska helst inte medföra att barriärer skapas som tvingar fram 

omvägar. Men det är inte bara avståndet som avgör valet av färdsätt. En 

attraktiv färdväg med god arkitektur och estetiskt tilltalande utformning 

kan göra att en längre väg upplevs som mer attraktiv än en kortare om 

denna är mer monoton, bullrig och otrygg. Goda förbindelser till resecen-

trum och bra utformning av gång- respektive cykelstråk till och inom 

bytespunkter är extra viktigt. 

 Stadens offentliga rum som gator, öppna platser och torg, lekplatser och 

parker bör utformas med god arkitektur och en estetiskt tilltalande utform-

ning, särskilt det som ligger i ögonhöjd som de första våningsplanen på 

fasaderna. Träd, växter och vatten är också viktiga element för att skapa 

estetiska kvaliteter och vackra miljöer. Här är också trygghet och säkerhet 

viktiga aspekter. Att skapa vackra utblickar över intressanta miljöer ger både 

överblick och orienterbarhet. En låg bullernivå som gör det möjligt att prata 

och höras är också en viktig kvalitet.

Anläggningar för idrott och motion
Tillgång till motionsanläggningar är viktigt för att främja en fysiskt aktiv 

livsstil utöver vardagsrörligheten och anläggningar för motion och idrott är 

populära och välbesökta platser. De anläggningar som uppmuntrar till flera 

olika former av fysisk aktivitet har goda förutsättningar att stimulera möten 

mellan människor och olika grupper i samhället. Traditionella idrottshallar 

skulle med fördel kunna kompletteras med ytor för individuell motion och 

träning för att locka fler grupper än de som utövar lagidrotter. 

 Det finns i dag en brist på anläggningar för organiserad idrottsverksam-

het, egenorganiserad motion och spontanidrott. Det finns en efterfrågan på  

anläggningar och miljöer för spontanidrott nära bostaden, men många 
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FaKTa: aKTIV  
TraNSpOrT

aktiv transport är en icke 
motordriven transport till en 
viss given destination
(exempel arbetsplatsen eller 
skolan) som innebär fysisk 
aktivitet och ökad energiför-
brukning jämfört med viloläge.

Vanlig aktiv transport är gång 
och cykling, men det kan 
också vara skateboard, 
rullskridskor, rullstol, spark, 
kanot. 

läS mer: plaTSer 
För IDrOTT OcH  
mOTION I SamHällS-
plaNerINgeN 

Spontanidrottsanläggningar 
och miljöer – en ut- 
maning för samhälls-
planeringen.  
Faskunger, 2012. 

Idrott i planering  
– idrott för utveckling. 
en antologi om idrott 
och fysisk aktivitet i 
samhällsplaneringen. 
Sveriges Kommuner 
och landsting, 
2008.

anläggningar är i själva verket placerade i utkanten av eller utanför tätorten. 

Detta försvårar för människor att nå dessa platser till fots, på cykel eller med 

lokaltrafiken. Många anläggningar för idrott och motion har också begränsade 

öppettider eller är helt stängda för allmänheten (Faskunger, 2012a).

 Ridning är ett exempel på en sport/fysisk aktivitet som ökar kraftigt, 

särskilt bland flickor och kvinnor. Det är viktigt att det finns både anlägg-

ningar och ridstigar nära bebyggelsen (Boverket, 2011). 

infrastrukturen och ”hela resan-perspektivet” 
Utifrån folkhälsa och fysisk aktivitet är det vardagliga resandet ett område 

där de allra enklaste och största hälsovinsterna kan göras. Det innebär att 

utveckla infrastrukturen för aktiv transport – att gå och cykla eller på annat 

sätt förflytta sig med muskelkraft. Men även resande med kollektivtrafik 

ökar den fysiska aktiviteten (Clark, 2012). 

 Ett hela resan-perspektiv från dörr till dörr blir allt viktigare i planering-

en där alla delar av en resa måste synliggöras. Resan blir inte mer attraktiv 

än sin minst prioriterade del. Om exempelvis möjligheten att cykla från 

hemmet till bussen inte är attraktiv, trygg eller säker blir heller inte resan 

som helhet attraktiv och bilen framstår som ett bekvämare färdsätt. 

var kan man gå, cykla och vandra i landskapet?
Många går och cyklar överallt där det går att ta sig fram med stöd av alle-

mansrätten. Men på gator och allmänplatsmark samt i övriga trafikmiljöer 

sätter trafikreglerna (vägtrafikförordningen (SFS 1995:137) respektive lokala 

trafikföreskrifter) och hänsyn till medtrafikanterna ramar för var och hur 

gående och cyklister kan ta sig fram. Grundregeln är att om det finns 

gångbana respektive cykelbana, så ska man gå och cykla på dessa, och 

annars på vägrenen om det finns en sådan.

 Det statliga vägnätet ska enligt den rådande definitionen av väg främst 

vara till för motorfordon. De allmänna vägarna är enligt tradition till för alla 

transportsätt. Därmed finns en underförstådd skyldighet för Trafikverket 

att hålla en allmän väg öppen för alla transportsätt (SOU 2012:70, 2012). 

Rättigheten att ta sig fram för både cyklister och gående samt andra lång-

samma färdsätt är en viktig princip i Sverige (jämför allemansrätten). Det är 

alltså tillåtet för alla att ta sig fram på allmän väg (utom när det är förbjudet 

enligt särskilt beslut av länsstyrelsen, till exempel på Ölandsbron under 

sommaren). Samma sak gäller för enskilda vägar med statsbidrag. På övriga 

enskilda vägar och stigar kan både fotgängaren och cyklisten ta sig fram 

med stöd av allemansrätten. Om sådant tillträde ska garanteras långsiktigt 

måste dock avtal träffas med markägaren.

 Tillgänglighet innebär också trygghet och trafiksäkerhet, det vill säga 

det måste finnas en viss standard. Standarden avgörs av vägrummets 

bredd och utformning, körbanans och vägrenens bredd samt omfattning-

en av biltrafik och hastighet. Detta regleras enligt Vägars och gators ut-

formning (VGU) och hastighetsbestämmelserna. Framkomligheten till fots 

och cykel i den byggda miljön och i det omgivande landskapet är starkt 

begränsad på grund av prioritering av biltrafiken. Allmänna vägar byggs 

om till 2+1-vägar, vilket skapar barriärer för dem som går eller cyklar. 

Idrott i planering 

– idrott för utveckling

En antologi om idrott och fysisk aktivitet i samhällsplaneringen
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läS mer:  
gröNSTruKTur

Svaga samband.
Tillväxt, miljö och  
regionplanering, 
2012.

Den nyttiga 
utevistelsen. 
Naturvårds-
verket, 2011.

grönom-
råden för fler.  
FHI, 2009.

Bostadsnära natur.  
Boverket, 2007.

Tillväxt, miljö och regionplanering

När, vad och hur? Svaga Samband i STockholmS regioNeNS gröNa kilar

Den nyttiga utevistelsen?Forskningsperspektiv på naturkontaktens  
betydelse för barns hälsa och miljöengagemang

Fredrika Mårtensson Ebba Lisberg JensenMargareta Söderström Johan Öhman

rapport 6407 • januari 2011 

Bostadsnära natur

inspiration & vägledning

Dessa och många andra hårt trafikerade vägar har också smala vägrenar 

där det är svårt och farligt att cykla eller gå.

 Ett finförgrenat sekundärt vägnät har stor betydelse för möjligheterna 

att gå och cykla.

grönstruktur och blåstruktur
Grönstruktur är alla bebyggelsens grönområden – från innergårdens eller 

villaträdgårdens grönska via närparken, kolonilottsområdet och stadspar-

ken, ut till skogen och beteslandskapet i tätortsranden. Olika delar i grönst-

rukturen har olika sociala, kulturella och ekologiska funktioner som 

kompletterar varandra. 

 Bebyggelsens gröna områden är kanske den främsta och viktigaste 

strukturen för att främja fysisk aktivitet. Undersökningar har visat att den 

vanligaste typen av aktivitet i parker och grönområden är motion, exempel-

vis promenader. För barn finns ett samband mellan hur mycket de rör på 

sig och tillgängligheten till grönområden och lekplatser. 

 Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp visar att fysisk 

aktivitet i grönområden och natur, särskilt i lövskog, bidrar till att minska 

upplevelsen av stress och motverka och behandla sjukdomar som fetma, 

schizofreni och depression (Annerstedt, 2011). 

 Vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur för 

fysisk aktivitet – en blåstruktur. Tillgänglighet till strandpromenader, 

badstränder och vattensporter som paddling och simning är viktiga för 

olika former av lustfylld rörelse. 
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råden för fler  

Grönområden för fler  

– en vägledning för bedömning av  

närhet och attraktivitet för bättre hälsa

Vistelse i grönområden har positiv påverkan på människors fysiska och 

psykiska hälsa. Men hur kan man skapa en attraktivitet som gör områden 

användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, och som innebär 

att fler besöker dem? Barn, ungdomar, äldre, personer med funktions-

nedsättning samt grupper med utländsk bakgrund och socioekonomiskt 

svaga, är grupper som är utsatta för hälsorisker i större utsträckning än 

andra. De har också olika behov och syn på vad som är ett attraktivt 

grönområde. 

Den här skriften vänder sig i första hand till dem som arbetar med fysisk 

planering och till folkhälsoplanerare på kommunal nivå. Folkhälsoinstitutet 

vill med denna skrift lyfta olika gruppers specifika behov och ge planerare 

vägledning i hur grönområden kan göras attraktiva för grupper som, mer 

än andra, är utsatta för hälsorisker. 

Projektgruppen har bestått av Anna-Karin Johansson, Sara Kollberg och 

Kent Bergström vid Statens folkhälsoinstitut. Rapporten är framtagen i 

samråd med Borås kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds 

kommun, Naturvårdsverket, SLU, Skogsstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen 

i Stockholms län samt med berörda sakområdesansvariga inom institutet.

R
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eXempel: VITplaN  
För VINTerSTaDeN 
öSTerSuND

I östersund är vintern en viktig 
säsong som varar halva året. 
Kommunens plan för naturvård 
och park innehåller ett särskilt 
avsnitt om planering för hur 
snö och mörker kan vara värde- 
fulla kvaliteter. Vitplanens 
förslag för att utveckla 
östersund som en vinterstad 
var bland annat att behålla 
den skandinaviska utestaden, 
att inte stänga av människor 
från himlen genom att bygga 
under jord eller glasa in gator 
och gårdar och att ta fram 
klimatkartor som planeringsun-
derlag. andra förslag är att 
anlägga fler gång- och spark- 
vägar utefter Storsjöns 
stränder och tvärsöver till 
Frösön, med belysning och 
eldar och att skapa viloplatser 
som kan användas på vintern. 

Säsongen 1996/97 inleddes 
arbetet med projektet Vinter- 
staden i östersund. Bakom 
initiativet låg näringslivet och 
kommunen och syftet var att 
popularisera vinterhalvåret i 
östersund. Från december till 
april finns offentliga platser för 
vinterbruk och spårsystem för 
långfärdsskridsko, skidspår och 
rösade gångvägar i miltal längs 
Storsjöns stränder på fast- 
landet och på Frösön men 
också på Storsjön. aktivite-
terna längs Storsjön är gratis 
för alla och även för dem som 
inte vill sporta. Sedan 2007 är 
Vinterstaden kommunens profil 
och ska avspeglas i all kommu-
nal planering och verksamhet.

läs mer om Vinterstaden på 
östersunds kommuns webb- 
plats www.ostersund.se. 

Sök: Vinterstaden östersund 
vinterparken.

I östersund har kommunen utvecklat vinterhalvårets möjligheter till fysisk aktivitet. mitt i 
staden, vid Storsjöns strand, finns offentliga platser för vinterbruk och spårsystem för 
långfärdsskridsko, skidspår och rösade gångvägar i miltal. aktiviteterna är gratis för alla och 
även för dem som inte vill sporta. Foto: Informationsbyrån, östersunds kommun.

vitstruktur
Sverige är starkt präglat av årstidernas olika karaktärer och nyanser. Möjlig-

heterna till rörelse påverkas av ljus, mörker, temperatur och väglag. I stora 

delar av landet är de stödjande strukturerna och miljöerna täckta av snö 

och is en stor del av året och det ställer andra krav på möjligheterna för 

fysisk aktivitet. Till exempel är fotgängare och cyklister särskilt beroende av 

snöröjning då snö och is utgör halkrisker och begränsar tillgängligheten. 

Men vintern kan också erbjuda andra upplevelsevärden och aktiviteter som 

skidor, snowboard, skridskor, spark och pulka. Snö från snöröjningen kan 

användas till att skapa tillfälliga installationer och anläggningar för exem-

pelvis sittplatser, halfpipe och temalekplatser. Skoterleder används flitigt 

och kan göra nya områden tillgängliga som en del av vinterpromenaden. 

Frågor om snön och isens möjligheter kan lyftas i särskilda vitplaner. Där 

kan med fördel även olika konflikter mellan de vinteranknutna aktivite-

terna och färdsätten behandlas så att alla får plats.
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FaKTa: aNVäNDBara Begrepp I plaNerINgeN

Här redovisar vi några begrepp som kan användas som 
parametrar för beskrivning som analysverktyg för att fånga 
kvaliteter och brister i befintlig miljö samt i planering och 
genomförande.

genhet
Smarta förbindelser som inte är längre än nödvändigt gör 
gående och cyklande mer attraktivt. genhet påverkar både 
restid och avstånd och det kan avgöra beslutet att gå eller 
cykla (lindelöw, 2009). Det upplevda avståndet kan skilja sig  
från det faktiska avståndet beroende på kvalitet och upplevel-
sevärde (gehl, 2010). genhet mäts konkret som kvoten mellan 
fågelvägen och det faktiska avståndet och anges som ett 
numeriskt värde. 

Konnektivitet
Konnektivitet är ett värde på hur många kontakter ett stråk har 
gentemot andra stråk – ju fler kopplingar till kringliggande när- 
miljöer, desto högre konnektivitet. Om stråken ligger rätt i 
förhållande till influensområde och målpunkter blir det lättare 
att gå och cykla. leta upp felande länkar som motverkar detta 
och förbind dem. Fler kontakter ökar antalet valmöjligheter 
vilket skapar en större genhet och kan förbättra den upplevda 
tryggheten eftersom det går att välja olika vägar på dagen 
respektive kvällen. Begreppet används till exempel vid Space 
Syntax-analyser.

orienterbarhet
Tydliga och överblickbara offentliga rum gör det lättare för 
människor att orientera sig och trygga, säkra och attraktiva 
färdvägar är starkt förknippade med orienterbarhet. Det gäller 
att i planering och byggande ta tillvara och utveckla siktlinjer 
och vyer som ger rumsliga sammanhang och kopplar ihop 
mötesplatser, stråk och viktiga målpunkter i den byggda miljön. 
Dessa siktlinjer och vyer är viktiga för att kunna orientera sig, 
identifiera färdriktning och utvärdera alternativa vägval. en god 
orienterbarhet bidrar till att man lättare kan läsa av sina när- 
miljöer och identifiera sig med dem. en god vägvisning är också 
mycket viktig och stråk med gång- respektive cykeltrafik kan 
gärna få egna namn, det betyder mycket i den mentala bilden 
av staden. ”Den mentala kartan” är det namnsatta, det vi 
berättar om och refererar till, men i dag är det ofta bilarnas 
gator och vägar som dominerar det namngivna. Såväl tydlig 
skyltning av geografiskt avstånd som tidsavstånd kan förenkla 
valet av färdväg.

Maskvidd
avståndet mellan korsningspunkterna i ett nät, ett gångvägs-
nät eller ett cykelvägsnät, kallas maskvidd. Stor maskvidd 
innebär att det är långt till nästa länk eller stråk och liten 
maskvidd att det finns god möjlighet till att hitta alternativa 
vägar och välja en gen förbindelse. ett finmaskigt nät ger 
variation och valfrihet i det dagliga cyklandet och gåendet. 
Begreppet maskvidd gör den generella framkomligheten för 
cyklister och gående tydlig liksom möjligheten att fritt välja väg 
genom landskapet oavsett start- och målpunkt. För att gång- 
och cykelresan ska bli lika gen eller genare än bilresan måste 
cykel- och gångnätets maskvidd vara lika med eller mindre än 
bilnätets. en förutsättning för att gatunätet ska fungera bra för 
fotgängare och cyklister är att kvarteren är lagom stora. Helst 
inte större än 80x80 och inte mer än 120x120 meter (White 
arkitekter, 2011). maskvidden påverkas också av topografin i 
landskapet. I ett flackt landskap kan maskvidden i cykelvägnä-
tet vara större än i mer kuperat landskap. 
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VIKTIgT aTT uppmärKSamma grupper 
meD SärSKIlDa BeHOV

I samhället finns olika grupper som är hälsomässigt mer sårbara för brist på 

fysisk aktivitet och ett ökat stillasittande som barn, ungdomar, arbetslösa, 

personer med funktionsnedsättning, förtidspensionärer och äldre. Dessa 

gruppers behov är därför särskilt angelägna att uppmärksamma. 

Barn och unga
Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa det vill 

säga rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Konventionen definierar barn som individer under 18 år (UNICEF, 2012). 

Barn är särskilt utsatta eftersom de inte har makt att påverka sin situation 

utan är beroende av vuxenvärlden och samhället. 

 Fysisk aktivitet har stor betydelse för barns kroppsuppfattning, psykoso-

ciala och motoriska utveckling samt kognitiva förmåga. Barn och unga 

behöver minst 60 minuter av måttlig fysisk aktivitet per dag. Mycket tyder 

på att barnens fysiska aktivitet har minskat och deras stillasittande aktivite-

ter ökat. Det kan leda till en ökning av kroniska sjukdomar i framtiden.

 Barn får mycket av sin fysiska aktivitet som en del av vardagslivet som att 

ta sig mellan målpunkter och att leka. Tillgängligheten för barn, deras 

självständighet och förmåga att fatta egna beslut kring resande och fritid 

samt deras identitetsskapande är starkt förknippat med deras hälsa, välbefin-

nande och möjligheten att leva ett fysiskt aktivt liv (Faskunger, 2009).

 Barn som har tillgång till en grön, rymlig och varierad utemiljö är mer 

fysiskt aktiva och har bättre koncentration än barn med mer torftiga 

miljöer. Studier i Sverige och USA visar att gröna omgivningar gynnar den 

typ av självdisciplin som krävs för studier och att symptom hos barn med 

hyperaktivitet mildras (Mårtensson, 2012).

Äldre – en växande grupp 
Äldre är en växande grupp i Sverige. Kvinnor lever i dag i genomsnitt till 83 år och 

män till 79 år och medellivslängden fortsätter att öka (Prop. 2007/2008:110). 

Andelen över 65 år utgör i dag 18 procent av befolkningen och 2018 beräknas 

den vara 20 procent, 2 miljoner människor. I åldern 65–84 år har 17 procent 

av kvinnorna en huvudsakligen stillasittande fritid, 14 procent för män 

(FHI, www.fhi.se, 2011).

 Det finns övertygande bevis för att regelbunden fysisk aktivitet leder  

till betydande hälsovinster och vinsterna är i stort sett lika för äldre som 

för övriga åldersgrupper. Onödig funktionsnedsättning kan bromsas upp 

(Fries, 2003) och mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med 

åldrande snarare beror på fysisk inaktivitet än på åldrandet i sig (Booth 

FW, 2002). 

 Personer som förblir aktiva får fler år utan funktionshinder (Leveille, 

1999) och aktiva äldre personer har också mindre risk för depression och 

högre livskvalitet än jämnåriga inaktiva (Morgan, 1998, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2012).
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Personer med funktionsnedsättning
Andelen personer som är fysiskt inaktiva är större bland dem med funk-

tionsnedsättning än i den övriga befolkningen vilket gör att de behöver 

särskilt stöd. 

 Personer med funktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp. Det finns 

både personer med mycket stora nedsättningar i många funktioner och de 

med en mindre nedsättning av någon kroppslig eller psykisk funktion. 

Därför är det svårt att definiera gemensamma behov eller gemensamma 

svårigheter i gruppen, och det är svårt att säga hur stor gruppen är eftersom 

det beror på hur begreppet funktionsnedsättning tolkas. Enligt en hälsoun-

dersökning från 2008 har cirka 1 miljon personer i Sverige i åldern 16 till 64 

år en eller flera funktionsnedsättningar. Andelen stiger med ökande ålder 

och i åldersgruppen 65–84 år är det drygt en halv miljon personer. Det ger 

ett snitt på cirka 23 procent av den vuxna befolkningen. 

 Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning uppges av 

Hjälpmedelsinstitutet 2002 vara drygt 10 procent (Statens folkhälsoinstitut, 

2011).
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FOlKHälSa I FySISK plaNerINg 

Begreppen folkhälsa och fysisk aktivitet finns inte med i den svenska 

planeringslagstiftningen. Men folkhälsomålet – att skapa samhälleliga 

förutsättningar för god hälsa – ligger nära målet med den fysiska planering-

en så som det uttrycks i plan- och bygglagens portalparagraf; att främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö (1 kap. 1 § PBL). Planering enligt 

PBL ska dessutom främja ändamålsenliga strukturer av bebyggelse, grön-

områden och transportinfrastruktur och tillgodose människors behov av 

natur, park och tillräckligt friyta för lek, motion och annan utevistelse. 

Detta uttrycks också i det femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Även de transportpolitiska, arkitekturpolitiska och friluftslivspolitiska 

målen har betydelse för arbetet med miljöer som stödjer fysisk aktivitet. 

Strukturer och miljöer ska stödja såväl män som kvinnor, pojkar och flickor 

och därför är både de jämställdhetspolitiska målen och barnkonventionen 

relevanta.

 En god livsmiljö och strukturer och miljöer som stödjer fysisk aktivitet och 

därmed en god folkhälsa bör ses som allmänna intressen i den fysiska 

planeringen. Kunskapen om och underlaget för dessa frågor behöver bli mer 

tillgängliga och anpassade för att kunna hanteras i den fysiska planeringen. 

planeringens verktyg
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plaN- OcH BygglageN ger möjlIgHeTer

Den fysiska planeringen bör bidra till att skapa förutsättningar för rörelse i 

vardagen. Detta förutsätter bland annat god lokalisering av både bostäder 

och målpunkter, samt möjligheter till aktiv transport, lek, friluftsliv, motion 

och rekreation. Planeringsprocessen ger också goda möjligheter att invol-

vera medborgarna, hämta in lokala erfarenheter och kunskap som rör 

medborgarnas behov och önskemål om miljöer som stimulerar till fysisk 

aktivitet. 

 Plan- och bygglagen reglerar inte hur långt det ska vara till grönområden 

eller idrottsplatser, storleken på lekytor eller skolgårdar med mera vilket  

i praktiken har stor betydelse för hur eller hur mycket vi rör på oss. Men 

kommunen kan ta fram sådana riktlinjer utifrån lokala förutsättningar till 

exempel genom ställningstagande i översiktsplanen.

Regionplanering och den regionala nivån
Regionplanering enligt 7 kap. PBL förekommer bara i Stockholms län.  

Göteborgsregionens kommunalförbund är regionplaneorgan enligt PBL 

men har inte tagit fram en regelrätt regionplan. Stockholms regionplan, 

RUFS, är också regionalt utvecklingsprogram för länet. Regionala utveck-

lingsprogram (RUP) med inslag av fysiska strukturbilder är på framväxt  

i övriga regioner. 

 Planeringsunderlag och metoder som tas fram på regional nivå av läns- 

styrelsen kan verka för en planering som främjar fysisk aktivitet. Region 

Skåne och Stockholmsregionen har till exempel tagit fram regionala plane-

ringsunderlag för grönstruktur. 

 I de regionala länstransportplanerna som tas fram av det RUP-ansvariga 

organet i länet, hanteras den regionala infrastrukturbudgeten och i den kan 

det finnas cykelåtgärder. På den regionala nivån finns också andra finansie-

ringsmöjligheter som vid regionala och nationella vägbyggnadsprojekt. 

 På den regionala nivån tar även den regionala kollektivtrafikmyndighe-

ten (som kan vara region, landsting, regionförbund eller kommunalför-

bund) fram trafikförsörjningsplaner. 

översiktsplanering
I översiktsplaneringen synliggörs geografiska och mentala samband i den 

FaKTa: 
gOD BeByggD mIljö

Det femtonde miljökvalitetsmå-
let god bebyggd miljö innebär 
bland annat att:

– det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar

– det finns natur- och grönom-
råden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet 

– den bebyggda miljön utgår 
från och stödjer människans 
behov, ger skönhetsupplevelser 
och trevnad samt har ett 
varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och 
kultur (Ds 2012:23).
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byggda miljön. Här görs avvägningar mellan de allmänna intressena enligt 

2 kap. PBL samt 3 och 4 kap. miljöbalken, och i översiktsplanen finns möjlig- 

het att arbeta strategiskt med stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Detta 

kan gälla

• hur cykelvägsnätet hänger ihop och hur det är önskvärt att det utvecklas

• hur spontanidrottsplatser, parker och grönområden är fördelade över 

tätorten och kommunen i förhållande till var människor bor och rör sig 

• hur tätortsnära natur- och friluftsområden ska säkras och göras tillgängliga

• hur kollektivtrafiken kan kopplas till ovan.

Det finns även möjlighet att arbeta med fördjupning av översiktsplanen 

(FÖP) för ett geografiskt avgränsat område. Frågor som rör miljöer för fysisk 

aktivitet och strukturer för aktiv transport kan här behandlas mer i detalj. 

Att beskriva och värdera de allmänna intressena behövs som underlag för 

ställningstaganden. Därför behövs också relevanta och lättillgängliga 

underlag om fysisk aktivitet och folkhälsa.

översiktsplanens koppling till andra planer och program
Översiktsplanen ska vara vägledande för efterföljande planering enligt PBL 

men har också en vägledande funktion inom andra områden som regionala 

utvecklingsprogram, länstransportplaner, trafikprogram och grönstruktur-

program.  För att förverkliga översiktsplanens intentioner behövs andra 

typer av program och strategier som en brygga för genomförande. Till ex-

empel kan översiktsplanens intentioner beträffande grönstruktur, natur-

vård, friluftsliv och hållbara transporter utvecklas i ett friluftslivsprogram 

respektive trafikplan, cykelplan eller parkeringsnormer. Därigenom kan 

intentionerna fullföljas i olika genomförandebeslut, exempelvis  knutet till 

kommunens budgetprocess och beslut om genomförande av olika åtgärder 

samt vid bygglovgivning. 

 Rekommendationer i översiktsplanen kan till exempel ange utrymmes-

behov som behövs för cykling och gående, riktlinjer och rekommendatio-

ner för avståndet mellan bostäder och parker, lekparker eller grönområde 

samt storlek på skolgårdar och förskolegårdar. 

områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser är bindande och kan användas för att reglera begränsade 

områden där det inte är aktuellt med detaljplanering. Kommunen får i om- 

rådesbestämmelser reglera  grunddragen för användningen och utform-

ningen av mark för gemensam användning och, i samband med det, skydda 

mark som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt (4 kap. 42 § 2 p PBL).  

 Områdesbestämmelser kan också användas för att reglera grunddragen 

för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsan-

läggningar, kommunikationsleder eller liknande om det behövs för att 

säkerställa översiktsplanens syfte eller för att tillgodose riksintresse enligt  

3 eller 4 kap. miljöbalken. Det här innebär att områdesbestämmelser kan 

säkerställa översiktsplanens intentioner för ett begränsat område. 

 Områdesbestämmelser kan alltså användas för att på politisk nivå tala 

om hur kommunen avser att använda ett visst område och för att förhindra 

FaKTa:  
parKerINg OcH 
parKerINgSNOrmer

Bilparkering är ett viktigt sätt 
för kommunerna att påverka 
mängden biltrafik och därmed 
gaturummets kvalitet. Till-
gången till bilparkering står i 
direkt relation till bilanvänd-
ning och ju mer parkering som 
byggs i enlighet med den 
kommunala parkeringsnormen 
desto större del kommer bil- 
trafiken att få av det totala 
trafikarbetet. genom att 
sänka parkeringsnormer mot 
villkor om tillgång till exempel- 
vis högkvalitativ cykelparke-
ring stimuleras resande med 
cykel, gång och kollektivtrafik.

Kommunen bör i sin över- 
gripande planering utreda 
principerna för parkering i 
fråga om exempelvis fördel- 
ningen på gatumark och 
tomtmark, parkeringsnormer 
för beräkning av utrymmes-
behovet, val av parkerings-
anläggningar, huvudmanna-
skap och kommunens 
engagemang med mera.
Ställningstagandet i dessa 
och liknande frågor bör leda 
fram till utformande av en 
parkeringspolitik och en 
parkeringsplanering för kom- 
munen (prop. 1985/86:1). 
Detta gäller för alla typer  
av fordon, inklusive cykel. 

Flera kommuner och städer, 
både i Sverige och europa, 
arbetar med bilparkeringen 
som ett styrmedel för att 
minska biltrafiken till förmån 
för kollektivtrafik och aktiv 
transport. I göteborg och 
malmö arbetar kommunen 
med flexibla parkeringsnor-
mer. Flera kommuner har 
också cykelparkeringsnorm 
(Sveriges Kommuner och 

landsting, 2013).

läs mer om parkering  
i parkering för hållbar 
stadsutveckling. 
Sveriges kommuner 
och landsting, 
2013.

Parkering för hållbar 

stadsutveckling
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åtgärder som omöjliggör eller försvårar att mark och vatten används på 

avsett sätt. Kommunen får dock inte genom områdesbestämmelser avsätta 

områden för friluftsliv eller områden för särskilda naturvärden. Miljöbal-

kens bestämmelser för naturvård kan i stället användas.

detaljplan
Genom detaljplanen skapas ramar och förutsättningar för hur byggnader, 

gemensamma utrymmen, platser och andra friytor får utformas. Här kan 

man mer detaljerat hantera frågan om miljöer som stödjer fysisk aktivitet. 

Friytor som parker, bostadsgårdar och lekplatser kan säkras i planen, och 

gaturum och vägmiljöer kan utformas för att skapa en estetiskt tilltalande 

miljö som stimulerar till aktivitet och rörelse. Ytor för skolgårdar och försko-

legårdar kan säkras liksom koloniområden samt tillräcklig yta för idrott och 

rekreation. Genom planbestämmelser om affärsverksamhet i bottenplan 

kan förutsättningar för ett aktivt stadsliv skapas. Detaljplanens krav löses 

dock ut först när något ska byggas. Planen skapar rättigheter, men kan i sig 

inte tvinga fram ett byggande.

 Allmän platsmark är ett viktigt instrument för att garantera en långsiktig 

tillgång till friytor och framkomlighet i stadsrummet. Grundregeln i plan- 

och bygglagen är att det är kommunen som är huvudman för de allmänna 

platserna. Finns det särskilda skäl för det kan dock kommunen bestämma 

att kommunen inte ska vara huvudman (4 kap. 7 § PBL). Kommunen har 

som huvudman för allmän platsmark skyldighet att lösa in marken och 

färdigställa anläggningar som parker, torg, gator och gång- respektive 

cykelvägar i takt med att bebyggelsen i övrigt färdigställs (6 kap. 18 § PBL). 

Kommunen är ansvarig för skötseln och underhållet av de allmänna platser 

som kommunen är huvudman för (6 kap. 21 § PBL). 

 I vissa fall används i detaljplanen så kallad x-bestämmelse på kvarters-

mark för att göra den tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Eftersom 

bestämmelserna inte medför någon garanti för att den tänkta åtgärden 

genomförs så kan de inte anses lämpliga för att åstadkomma långsiktigt 

hållbara gång- och cykelstrukturer.

 Grundprincipen är att en detaljplan inte ska vara mer detaljerad än 

nödvändigt. Men om det anses angeläget kan mark för cykelparkering 

pekas ut som exempelvis vid stationer och kollektivtrafiknoder. Krav på  

att genomföra dessa löses dock först ut i samband med att ny station byggs 

eller när ansvarig för stationen vill bygga ut.

FaKTa: 
aVSTåND TIll gröN-
OmråDe OcH parK

300 meter har i forskningen 
visat sig vara ett gränsvärde 
för hur långt man är beredd  
att gå till ett grönområde om 
man ska använda det ofta 
(Stigsdotter, 2005). 

För att uppnå målet om god 
bebyggd miljö bör grönområden 
som ligger inom 300 meter 
från befintliga bostäder och 
skolor särskilt uppmärksammas  
i planeringen, och behovet av 
planstatus och skydd enligt 
plan- och bygglagen respektive 
miljöbalken bör övervägas.  
Vid planering av nya områden 
bör behovet av grönområden 
inom 300 meter från bo-
städerna och skolorna 
tillgodoses
(Boverket, 2007).

FaKTa: geNOmFöraNDeaVTal

genomförandeavtal är en form av frivilliga (civilrättsliga) avtal 
som används för att reglera viktiga genomförandefrågor som 
inte går att reglera i själva detaljplanen. Två vanliga genomför-
andeavtal är exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Båda 
formerna är civilrättsliga avtal som bara gäller mellan de parter 
som har upprättat avtalet. Om marken eller fastigheten säljs 
vidare så upphör avtalet att gälla. 

exploateringsavtal upprättas när byggherren äger marken. 

I exploateringsavtalet agerar kommunen utifrån sin roll som 
myndighet, och får därför inte utifrån sin position tvinga fram 
prestationer från byggherren utöver lagstiftningen. 

markanvisningsavtal upprättas när kommunen är markägare. 
Kommunen får inte blanda ihop sina roller som planmyndighet 
och markägare. 

Vad som får regleras i ett exploateringsavtal respektive ett 
markanvisningsavtal behandlas bland annat i utredningen  
ett effektivare plangenomförande (SOu 2012:91). 
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eXempel: leKVärDeSFaKTOr I malmö STaD 
VID DeTaljplaNerINg OcH BygglOVgIVNINg

I malmö Stads miljöprogram 2009–2020 är ett av övergripande 
miljömålen att alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i 
hälsosamma och inspirerande miljöer. Förskoleutbyggnaden är 
ett hett ämne och det finns en vilja att hitta lösningar som 
möjliggör förskolor på platser som är mindre än de ytor som 
malmös riktlinjer förordar. även om storleken har betydelse så 
är det viktigt att kunna värdera andra kvaliteter som stimulerar 
till lek. Därför har lekvärdesfaktorn tagits fram som ett sätt att 
beräkna det sammanlagda lekvärdet på en gård. Den används 
som vägledning i detaljplaneskedet och har blivit ett standard-
redskap i bygglovskedet för alla förskolor som bygglovgranskas. 

lekvärdesfaktorn innehåller sju kvalitetsaspekter som poäng- 
sätts och tillsammans ger ett värde på friytans totala kvalitet. 
en mindre yta kan då bli godkänd om den har ett rikt innehåll. 

Följande aspekter bedöms:
1. friyta
2. zonering av gården – det bör på varje gård finnas zoner som 
 fungerar som trygga områden, som möjliggör vidlyftig lek 
 och som upplevs som vildare ytor, möjliga att utforska 
3. tillgänglighet
4. vegetation och topografi
5. integration av lekutrustning i landskapet
6. möjlighet till omvärldsförståelse
7. utsikt över grönska, samspel mellan ute och inne. 

lekvärdesfaktorn ska granskas vid bygglovsgivningen och där- 
för ska ansökan redovisa markplaneringen med huvudsakliga 
material, huvudsaklig växtförteckning samt utrustnings- och 
planteringsplan. De sju kvalitetsaspekterna får poäng mellan  
–1 och +1 beroende på i vilken mån de uppfyller kriterierna för 
respektive aspekt. 

Som grund för lekvärdesfaktorn ligger en inventering av många 
förskolegårdar och ett lekvärde på minst +3 poäng bedöms 
som gränsen för en godkänd förskolemiljö. 

läs mer på malmö stads webbplats www.malmo.se. Sök: lekvärdesfaktor för förskolegårdar i malmö.

Bygglov
Bygglovet hanterar sällan utformningen av gator och park, men det finns 

vissa möjligheter. Bygglovet prövas gentemot detaljplanen om det finns en 

sådan. Om lovet gäller en åtgärd utanför detaljplanelagt område är över-

siktsplanen vägledande. För att bygglovet ska beviljas måste bygghandling-

arna överensstämma med kraven i PBL och detaljplanens bestämmelser.  

I bestämmelserna för en tomt där det ska byggas bostäder eller lokaler för 

förskola, skola eller något liknande finns det krav på tillräckligt stor friyta för 

lek och utevistelse. Det finns också krav på utrymme för parkering men i 

trängda lägen ska friyta prioriteras framför parkeringsplatser (8 kap. 9 § PBL). 

 I samband med bygglovprövning kan krav utlösas på att det finns 

tillräckligt med parkeringsplatser även för cyklar. Vissa idrotts- och frilufts-

anläggningar regleras med bygglov, exempelvis idrottsplatser, golfbanor, 

skidbackar med liftar och friluftsbad (6 kap. 1 § plan- och byggförordningen 

(SFS 2011:338)).
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mIljöBalKeN KOmpleTTerar OcH SäKrar

Miljöbalken är tillsammans med PBL den viktigaste lagstiftningen för att 

säkra och utveckla miljöer som stödjer fysisk aktivitet. Lagens hushållnings- 

bestämmelser anger allmänna intressen som kompletterar de allmänna 

intressena enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Här finns också områdesskydd 

som verktyg för att långsiktigt säkra mark för rekreation och friluftsliv. 

Hushållningsbestämmelserna för mark och vatten
I 3 och 4 kap. miljöbalken och hushållningsförordningen (SFS 1998:896) 

finns regler om hushållningen med mark- och vattenområden. Enligt 2 kap. 

2 § PBL så ska bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområ-

den enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 

för allmänheten på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 

med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Särskild hänsyn ska tas till beho-

vet av grönområden i och nära tätorter. Områden som är av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 

som innebär påtaglig skada på natur- och kulturmiljön. Miljöbalkens 4 kap. 

anger områden som är av riksintresse med hänsyn till deras natur- och 

kulturvärden i sin helhet. 

 Att ett område är utpekat som riksintresse eller ett allmänt intresse 

enligt 3 och 4 kap. miljöbalken innebär ett anspråk. Kommunen ska i 

översiktsplanen redogöra för hur man tillgodoser dessa intressen, men 

riksintresset prövas slutgiltigt först i samband med att en detaljplan upprät-

tas, att bygglov ska ges eller att en väg ska byggas. 

Skyddade områden
Både staten och kommunerna kan inrätta olika former av områdesskydd, 

till exempel naturreservat, kulturreservat och biotopskyddsområden enligt 

7 kap. miljöbalken. Kommunala naturreservat har blivit ett allt vanligare 

sätt att skydda tätortsnära natur som är viktig för rekreation och friluftsliv. 

 Strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken är också viktiga 

för att säkra människors tillgång till stränder och vatten för friluftslivet. Det 

generella strandskyddet gäller 100 meter från vattenlinjen upp på land såväl 

som 100 meter ut i vattnet. För åtgärder inom strandskyddat område krävs 

dispens eller att strandskyddet upphävs genom en detaljplan.

 Kommunen kan också träffa naturvårdsavtal för en begränsad tid med 

markägare för att garantera att naturvärden utvecklas och bevaras (7 kap. 3 

§ jordabalken, SFS 1970:994). 
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plaNerINg aV Vägar OcH järNVägar

Väglagen (SFS 1971:948) och lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) 

styr planeringen och byggandet av allmänna vägar och järnvägar. Väglagen 

ger väghållaren (den som ansvarar för det allmänna vägnätet) tillträde till 

marken (vägrätt) för att utföra anläggningen och sedan sköta och under-

hålla den. Men för det krävs en reglerad planeringsprocess där allmänna 

intressen har beaktats. Utformningen av dessa anläggningar har stor 

betydelse eftersom de skapar barriärer i landskapet. Trafikverkets regioner 

är väghållningsmyndigheter, men inom vissa områden kan en kommun ha 

motsvarande ansvar, främst inom tätorter och planlagda områden där 

kommunen är huvudman för de allmänna platserna. 

 Enskilda vägar utanför detaljplanelagt område planeras och anläggs 

enligt anläggningslagen och med samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Enskilda vägar med statsbidrag är tillgängliga för allmän vägtrafik precis 

som allmänna vägar och ett kriterium för statsbidrag till enskilda vägar kan 

vara att de är värdefulla för det rörliga friluftslivet

 Både cykelbanor och cykelvägar kan planeras och byggas inom ramen 

för en vägplan. Men detta förutsätter att det finns ett funktionellt samband 

med en väganläggning. Då är cykelbanan/cykelvägen sidoväganordning till 

vägen och kan ingå i vägplanen. På samma sätt kan gångbroar och tunnlar 

samt förbindelseleder fram till en möjlig passage höra till en väg- eller 

järnvägsanläggning. Däremot kan en gång- eller cykelväg inte anläggas 

enligt väglagen om den helt saknar samband med allmän väg. Då måste 

kommunen i stället träffa ett avtal med berörda markägare för att få till-

träde till marken och säkra genomförande och drift. 

 Det finns för närvarande inga planinstrument för cykelleder, vandrings-

leder och ridleder utanför tätorterna. 
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KONSeKVeNSBeDömNINgar SKa göraS
Planer enligt PBL ska alltid konsekvensbedömas och planens konsekvenser 

– miljömässiga, sociala och ekonomiska, ska alltid framgå tydligt för att 

förbättra beslutsunderlaget (för översiktsplan 3 kap. 6 § PBL, för detaljplan 

4 kap. 33 § 4 p. PBL). 

 Det finns flera analysmodeller för att beskriva konsekvenser ur olika perspek-

tiv och avgränsningar. På senare tid har det kommit metoder för att bedöma 

sociala konsekvenser och hälsokonsekvenser i planeringen på olika nivåer. 

 Om översiktsplanen eller detaljplanen antas leda till betydande miljöpå-

verkan ska man göra en miljöbedömning och upprätta en miljökon-

sekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. En MKB ska enligt 

MKB-förordningen (SFS 1998:905) beskriva konsekvenserna för människors 

hälsa och syftet med MKB är att integrera dessa frågor i planarbetet.

läS mer: HälSOKON-
SeKVeNSBeDömNINgar 
I FySISK plaNerINg

Statens folkhälsoinstitut har 
tagit fram en vägledning för 
hur man kan integrera den 

sociala dimensionen av 
hållbar utveckling baserad 
på folkhälsomålen i plan-
eringsarbetet: 
Hälsokonsekvens- 
bedömning i fysisk 
planering. 
Stegmayr, H, 2007.

eXempel: SOcIal KONSeKVeNSaNalyS OcH 
BarNKONSeKVeNSaNalyS I göTeBOrg 

I arbetet med den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling har göteborgs Stad tagit fram modeller 
för att bedöma sociala konsekvenser (SKa) och 
konsekvenser för barn (BKa) i den fysiska plan- 
eringen. De bygger på samma principer och ska 
göra det lättare att föra in sociala aspekter och 
barnperspektiv i planeringen. Syftet med BKa 
är att tidigt i planeringen ta fram det som på- 

verkar barn och ungdomar i den fysiska miljön. Det blir ett stöd 
för att lyfta det generella barnperspek-tivet och barnens egna 
perspektiv genom hela planprocessen. Verktyget har fem om- 
råden varav tre är särskilt relevanta för barns vardagsrörlighet 
– samspel, lekande och lärande; vardagsliv; hälsa och säkerhet.

analysen kan göras i olika skalnivåer: 
- byggnad och plats

- närmiljö
- stadsdel 
- staden
- regionen.
Tanken är att all planering ska inledas med en inventering av hur 
staden fungerar i dag för barn och unga. Därefter går steget 
vidare till målformulering, vilka brister som ska åtgärdas och 
vilka kvaliteter som ska uppnås. Därefter tas förslag på hur 
målen kan uppnås och konsekvenserna bedöms – både positiva 
och negativa. återkopplingen och utvärderingen är särskilt viktig 
när barn har varit med i processen.

Både social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys är ny- 
ligen utvecklade och de behöver utvecklas i samverkan. målet 
är att det ska bli naturligt för alla handläggare att hävda barn- 
perspektivet i sitt arbete med fysisk planering. göteborg, 2011. 

läs mer på göteborg Stads webbplats www.goteborg.se. 
Sök: barnkonsekvensanalys, social konsekvensanalys och 
kunskapsmatris S2020.

För barn i den fysiska miljön används fem huvudbegrepp: sammanhållen stad, samspel, lek och 
lärande, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet. De har tydliga kopplingar till vad den fysiska 
miljön kan påverka och har paralleller till andra dokument som stadens olika förvaltningar arbetar 
med, samt till aktuell forskning. analysen kan också göras i olika skalnivåer – byggnad och plats, 
närmiljö, stadsdel, staden samt regionen. Källa: göteborgs Stad.

www.fhi.se

statens folkhälsoinstitut

Enligt regeringen ska alla politiska beslut utformas så att de tar hänsyn till sociala, miljö-

mässiga och ekonomiska konsekvenser på lång sikt. Statens folkhälsoinstitut ser hälso-

konsekvensbedömningar (HKB) som ett utmärkt verktyg för att synliggöra hur besluten

bidrar till att nå social hållbarhet. Den här rapporten visar hur man kan komplettera en

miljöbedömning med en hälsokonsekvensbedömning vid kommunal fysisk planering, i

detta fall en fördjupning av en översiktsplan (ÖP). En mycket vanlig målkonflikt belyses;

valet mellan att bygga bostäder eller att behålla ett grönområde nära stadens centrum.

Exemplet visar att en HKB kan tillföra nya värdefulla argument i en sådan beslutssituation.

Rapporten vänder sig till utredare och planeringshandläggare vid centrala myndigheter,

länsstyrelser, landsting och kommuner. 

Statens folkhälsoinstituts uppdrag är att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och

skador – genom att förse i första hand regeringen, statliga myndigheter, kommuner och

landsting med kunskap. Institutets verksamhet bedrivs på vetenskaplig grund.
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eXempel: 
FOlKHälSOaTlaS 

Kartan är ett av planeringens 
främsta verktyg och att synlig- 
göra geografiska samband är 
en stor del av planeringens 
kärna. Folkhälsodata har dock 
sällan en geografisk position, 
utan beskrivs i form av statistik 
och procentsatser. ett sätt att 
få in folkhälsokunskapen i den 
lokala planeringen är att presen- 
tera den som karta. Statens 
folkhälsoinstitut har tagit fram 
verktyget Folkhälsoatlas där 
registerdata och enkäter redo-
visas kommunvis utifrån de 
olika folkhälsoområdena. Detta 
ger möjlighet till öppna jäm-
förelser mellan kommuner.
FHI, www.fhi.se, 2012.

VIKTeN aV gODa plaNerINgSuNDerlag
Planeringen blir aldrig bättre än de underlag som den bygger på. Därför är 

planeringsunderlagen och kunskapsunderlagen som till exempel illustrerar 

kvinnors och mäns, pojkars och flickors vardag viktiga för att planeringen 

ska kunna bidra till en god livsmiljö. 

 Genom landskapsanalyser där lokalbefolkningen deltar kan man ta fram 

och fördjupa kunskapen om värden i landskapet, hur landskapet används 

och hur tillgängligheten till landskapet kan utvecklas. På så sätt kan man 

förstärka landskapets betydelse för fysisk aktivitet. 

FaKTa: FOlKHälSO- 
pOlIcy OcH FOlKHälSO-
prOgram SOm plaNe-
rINgSuNDerlag

Flera kommuner och landsting 
har tagit fram lokala och regio-
nala policyer och program för 
hur man ska arbeta med folk-
hälsomålen och förbättra folk-
hälsan. Dessa program och 
policyer kan vara viktiga under-
lag i den fysiska planeringen 
genom att de lyfter folkhälso-
läget lokalt och regionalt, och 
blir en gemensam utgångs-
punkt för folkhälsoarbetet  
och den sociala dimensionen 
av hållbar utveckling. 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram verktyget Folkhälsoatlas där registerdata och enkäter 
redovisas kommunvis utifrån de olika folkhälsoområdena. Detta ger möjlighet till öppna jäm- 
förelser mellan kommuner. Här redovisas indikatorn ”stillasittande fritid” över hela landet. 
Källa: www.fhi.se.

läS mer: BOSTaDSOmråDeT SOm eN  
HälSOFrämjaNDe areNa

Statens folkhälsoinstitut har publicerat en rapport om hälso-
främjande bostadsområden. Den vänder sig till utredare och 

planeringshandläggare vid centrala myndigheter, läns-
styrelser och kommuner. Bostadsföretagens dagliga 
förvaltning spelar en avgörande roll för ett bostadsom-
rådes möjligheter till förnyelse. Frågor som hyresgäs-
terna ser som viktigast är ofta trygghet och säkerhet 
och annat som gäller barnen, samt olika slag av 

offentlig och kommersiell service.
När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska 
planeringen också se till olika hälsofrämjande insatser. rapporten 
visar hur man kan använda en checklista för att göra en nuläges- 
analys och en bedömning av sådana insatser.

Inventeringsprotokollet som du hittar i rapporten finns också 
att ladda ner som ett separat dokument, liksom en handledning 
till protokollet. Tillsammans är de en checklista som gör det 
lättare att identifiera kvaliteter eller brist på kvaliteter. 
Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena.  
Statens folkhälsoinstitut, 2010.
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Bostadsområdet

– en hälsofrämjande arena

För några decennier sedan började allmännyttiga bostadsföretag att tänka 

och handla i nya banor. Utgångspunkten blev dem som redan bodde i 

området och deras behov, och man kom då bl.a. fram till att bostadsföre-

tagets dagliga och kontinuerliga förvaltning spelade en avgörande roll för 

ett bostadsområdes möjligheter till förnyelse. För att få denna förnyelse 

fick de se till de frågor som hyresgästerna själva såg som viktigast i 

boendemiljön. Oftast handlade det om trygghet och säkerhet och annat 

som gällde barnen, samt om olika slag av offentlig och kommersiell 

service. 

När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska plane-

ringen också se till olika hälsofrämjande insatser. Den här rapporten visar 

hur man kan använda en checklista för att göra en nulägesanalys och en 

bedömning av sådana insatser.

Rapporten vänder sig till utredare och planeringshandläggare vid centrala 

myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

R
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Kartläggning av nuläget och uppföljning av utvecklingen
En utgångspunkt i arbetet med att utveckla samhällsplaneringen så att den 

stimulerar till fysisk aktivitet är att ta reda på hur folkhälsoläget ser ut i ett 

bostadsområde, en stadsdel eller i kommunen. Detta kan göras genom 

enkätundersökningar, intervjuer och dialogmöten. 

 För att sedan följa utvecklingen av folkhälsan kan indikatorer användas 

som ett verktyg som signaler om en viss trend. För att kunna utvärdera en 

genomförd åtgärd är det nödvändigt att avsätta tid för att i efterhand 

undersöka den och beskriva resultatet.

 Att kontinuerligt mäta olika aspekter av exempelvis resande, byggande 

och politiska uppdrag samt skapa tydliga och starka indikatorer möjliggör 

så kallade öppna jämförelser. I jämförelserna kan kommuner och städer 

utifrån ett brett statistiskt underlag söka stöd och underlag för åtgärder.  

Vid Statens folkhälsoinstitut pågår ett arbete med att ta fram indikatorer  

för samhällsplanering för fysisk aktivitet. 

eXempel: BarNKarTOr I gIS 

planerarens främsta verktyg är kartan och det som syns på kartan 
kommer också med i planeringen. Det här var ett av skälen till 
varför forskare vid Slu ultuna beslöt att utveckla en metod för 
att ta tillvara barns kunskap om sin miljö och en gIS-applikation  
för att synliggöra barns och ungas landskap på karta. 

med stöd av gIS-applikationen får barnen i skolan svara på 
frågor om sin utemiljö genom att direkt vid datorn rita in var  
de bor, vilka vägar de använder sig av till skolan och på fritiden, 
vilka platser de brukar vara på utomhus, favoritplatser, farliga 
platser, otrevliga platser samt om de har konkreta förslag på 
förbättringar i utemiljön. lärarna får också frågor om hur de 
använder utemiljön i undervisningen. Det är viktigt att handle-
dare är med på plats och stöttar barnen om det behövs. åter- 

kopplingen till barnen har stor betydelse. lika viktigt är 
att all information som samlats in sprids till berörda 
förvaltningar – det är många som kan ha nytta av 
barnens information i sitt dagliga arbete. 

Barnkartor i gIS förvaltas i dag av Slu och är en del av 
arbetet med miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. 
Inom ramen för det arbetet kan kommuner som vill 

använda metoden få hjälp med utbildning av projektledare och 
handledare. Själva gIS-kartorna kan utvecklas till kunskapsun-
derlag för utveckling och förvaltning av en stadsdels utemiljö. 
Kartorna synliggör barnens vardagsrörlighet på ett viktigt sätt 
(Berglund & Nordin, 2010).

När två av fyra skolor i den lilla kommunen Hällefors skulle 
läggas ned fick många barn en annan skolväg. Kommunen tog 
därför initiativ till att kartlägga hur barnen rörde sig och hur de 
uppfattade sin utemiljö genom metoden och applikationen 
Barnkartor i gIS. Totalt deltog över 200 barn i studien och inter-
vjuerna visar tydligt att barn rör sig i hela samhället. Barnen går 
och cyklar till och från skolan såväl som på fritiden till aktiviteter 
och kompisar. många elever tyckte också att bilarna kör för fort, 
pekade ut sikthinder och platser där de gärna är på fritiden. 
Kartorna och materialet tas nu omhand i förvaltningarna för 
stadsplanering, skola respektive gata och park, och ligger som 
grund för det kommande arbetet. Som första åtgärd är att 
tillsammans med Trafikverket sänka hastigheten på de stora 
vägarna där barnen rör sig (Hedqvist, 2012).

läs mer: Berglund u. & Nordin K. 2010.  
guide till barnkartor i gIS.  
Slu ultuna.

Guide till Barnkartor i GIS  

- ett verktyg för barns inflytande 

i stads- och trafikplanering

Ulla Berglund & Kerstin Nordin

Rapporter  Institutionen för stad och land · nr 1/2010

Landsbygdsutveckling Landskapsarkitektur Miljökommunikation Naturvägledning MKBcentrum

Landskapsarkitektur

planerarens främsta verktyg är kartan och det som syns på kartan kommer också med i planeringen.
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läS mer:  
plaNerINgSmeTODer 
För SOcIala FrågOr, 
jämSTällDHeT OcH 
TryggHeT

Boverket har, inom ramen för 
arbetet med att stärka trygg- 
heten i stads- och tätorts- 
miljöer ur ett jämställdhets-
perspektiv, tagit fram ett antal 
skrifter. I skriften Vidga vyerna 
lyfts 18 uppslag till planerings-
metoder för att lyfta sociala 
frågor i planeringen. Några är 
inriktade mot medborgardialog 
och andra innefattar använd-
ning av digitala verktyg samt 
hur du tar fram planeringsun-
derlag. Skriften vänder sig till 
alla som arbetar med samhälls-

planering, byggande 
och med förvaltning 
av våra fysiska 
miljöer. 

läs mer i  
Vidga vyerna.  
(Boverket 2010). 

läs också: 
jämställdhet på 
dagordningen. 
(Boverket 2010)

plats för trygghet 
– inspiration  
för stads- 
utveckling.  
(Boverket 2010).
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För att stimulera till mer rörelse i vardagen behövs en fördjupad kunskap i 

planeringen om vad olika fysiska aktiviteter behöver för utrymme i den 

byggda miljön. Nedan lyfts fyra fokusområden fram – gång, cykling, lek och 

friluftsliv. Det är fyra typer av vardagsrörlighet som är centrala för att bryta 

stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten och som kan nå många grupper 

i samhället. De här temaområdena har också stor betydelse för att främja 

andra av samhällets mål så som klimatmål, friluftslivsmål, miljömål och 

folkhälsomålet. 

Hur planera för vardagsrörlighet?
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gåNg – eTT egeT FärDSäTT

Gåendet är det mest grundläggande sättet att röra sig och utgör en del  

i nästan alla resor oavsett vilket som är det huvudsakliga färdsättet för 

resan. Exempelvis går vi alltid en viss sträcka till och från cykeln, bilen eller 

bussen och därför gynnas alla färdsätt av förbättrade förutsättningar för 

gång. Gång är ett lätt och smidigt sätt att ta sig fram i vardagen. Som 

ansvarig för planering av mark och vatten har kommunen störst ansvar  

för att integrera hänsyn till fotgängare i all planering.

Se fotgängaren
Det är nödvändigt att synliggöra gångtrafiken och fotgängaren i våra städer 

och samhällen. Trots att gåendet är ett så viktigt färdsätt är gångtrafiken ännu 

ingen norm i planeringen. Vad som menas med gångtrafik eller vem som 

räknas som fotgängare är en definitionsfråga, men alla former av gång eller 

rörelser i gånghastighet bör omfattas. 

 I dagens planering behandlas inte gångtrafiken som eget färdsätt utan 

FaKTa: VaD är 
gåNgTraFIK? 

Som gång räknas alla former 
av gång eller rörelser i gång- 
hastighet. personer med funk- 
tionsnedsättningar som be- 
gränsar eller omöjliggör gåendet 
som motorisk rörelse, räknas 
alltså i detta sammanhang 
som fotgängare, liksom de 
som åker rullskidor, inlines eller 
skateboard. Det viktiga är 
att de rör sig i gång- 
hastighet eller gångtakt. 
(malmö Stad, 2012.)

läS mer: plaNerINg 
För gåNg OcH gåeNDe

Här går man! Institu- 
tionen för stad och 
land. Slu ultuna. 
Berglund u, 2011. 

planering och utform- 
ning för ett ökat 
gående. luleå  
tekniska universitet. 
Berglund u och 
johansson c, 2011. 

Nationell gåstrategi 
för Norge. Oslo. 
Statens Vegvesen, 
2012. 

en gångbar stad. 
Trafikverket, SKl 
m.fl, 2013.

Vägledning för 
gångplanering – så 
skapas det gång- 
vänliga samhället. 
Trafikverket, 2013. 

Ulla Berglund, Malin Eriksson, Jenny Nord, Andrew Butler,  

Hans Antonson, Karin Hammarlund, Per Hedfors & Ann Åkerskog

Rapporter  Institutionen för stad och land · nr 3/2011
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Landskapsarkitektur
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Transportplanlegging
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FaKTa: Fler KVINNOr 
äN mäN går 

enligt en undersökning 2007 
gör kvinnor 27 procent av  
sina huvudresor till fots. För 
männens är siffran 20 procent. 
SIKa, 2007.

 

ARBETSMATERIAL 

VÄGLEDNING FÖR 

GÅNGPLANERING 

Så skapas det gångvänliga samhället 
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eXempel: TryggHeTS-
VaNDrINgar

Trygghet är en av de viktigaste 
aspekterna för att röra sig i den 
byggda miljön utomhus. Trygg- 
hetsvandringar är en metod för 
att få olika parter såsom fastig- 
hetsägare, kommunala förvalt- 
ningar, ansvariga för kollektiv-
trafiken, föreningar, boende 
och verksamma i området att 
träffas och samtala tillsammans 
med en kunnig arrangör om hur 
området kan bli tryggare och 
mer trivsamt. 

metoden går ut på att deltag- 
arna möts vid tre tillfällen med 
två till tre veckors mellanrum, 
varav ett tillfälle är själva vand- 
ringen. Deltagarna och arran- 
görerna får på så sätt tid att 
reflektera över och behandla 
de tankar som dyker upp på 
mötena. Den utsträckta tiden 
ger också utrymme för dialog 
där man kan tillvara deltagar-
nas erfarenheter av sitt när- 
område. Tryggare mänsk- 

ligare göteborg, 2010.

läs mer:  
Trygghetsvandring  
– en vägledning. 
(Boverket, 2010).

Trygghetsvandring 
– tankar på vägen
(Boverket, 2010). 

Boverkets webbplats  
www.boverket.se.

1
Trygghetsvandring

en vägledning

1
Trygghetsvandring

tankar på vägen

den slås ofta ihop med cykel, vilket påverkar möjligheten att mäta och 

studera gåendets färdvägsmiljöer (Johansson & Berglund, 2011).

Räkna (med) fotgängarna
En anledning till att gåendefrågorna är tämligen osynliga i planeringen är 

att det inte sällan saknas kvalificerade planeringsunderlag och kunskapen 

om gåendet är bristfällig. Ett sätt att skaffa bra underlag är att räkna hur 

många som går på olika sträckor. Det finns allt fler aktörer på marknaden 

som tillhandahåller tekniska mätsystem, men manuella fotgängarräkningar 

fungerar också. Det kan ge ett mer detaljerat resultat med intressanta sort- 

eringsfaktorer som kön och ålder. 

 Att skapa sig en god bild av nuläget genom att till exempel räkna fot-

gängarna är också viktigt för att kunna följa upp, analysera och utvärdera 

insatserna längre fram. Det lägger också grunden för en kultur att arbeta 

mer och bättre med frågorna. 

 Det är också angeläget att analysera de lokala förutsättningarna för att 

stödja gång. Det finns olika sätt att studera lokala förutsättningar och 

fotgängarens miljöer för att lära sig mer om vad som styr benägenheten  

att gå. Stråkanalyser (space syntax) kan skapa förståelse för hur gångnätet 

samspelar. Trygghetsvandringar kan ge en god bild av vad och var i den 

fysiska miljön som upplevs som otryggt och hotfullt. Sådana vandringar 

kan också ge en bild av hur olika män och kvinnor, pojkar och flickor 

upplever miljön. Intervjuer med gående om gångvänlighet (walkability 

audits) kan också vara viktiga planeringsunderlag. Gångsimuleringar kan 

identifiera behov av konkreta fysiska åtgärder. 

utgå från människans radie
Fotgängare har på vissa sätt större rörelsefrihet än andra trafikanter efter-

som de inte är så bundna till en viss sorts infrastruktur. Detta ger dem flera 

alternativa färdvägar. Men fotgängaren har en begränsad räckvidd och 

hastighet. En stor enkätstudie om vuxnas gåendependling i Stockholm 

visar att medianavståndet är 2,5 kilometer och knappt 30 minuter för både 

män och kvinnor (Schantz P. S. et al, 2006). Det är också svårt att till fots 

transportera tunga saker. Den som går är känsligare för barriäreffekter, 

dålig belysning och ökad motortrafik. En bra miljö för gångtrafiken ställer 

krav på stadens struktur.

Sammanhängande och finmaskigt gångnät 
Det är nödvändigt med ett systematiskt arbete för att planlägga och eta-

blera ett funktionellt, sammanhängande och finmaskigt gångnät som är 

anpassat till hela resekedjan. Forskningsstudier från både Norge och Sverige 

visar att människor går mer om gatunätet är mer finmaskigt (Statens Veg- 

vesen, 2012). Kartläggning av människors gångbehov och gåendemönster 

är viktiga underlag för att sedan kunna utveckla planer för ett samman-

hängande gångnät, utbyggnad av gångförbindelser som saknas och förbätt-

ring av existerande stråk. Gångförbindelser bör utformas så att det är attrak- 

tivt, enkelt, säkert och effektivt att gå för alla. Gångnätet har flera olika 

komponenter – huvudgångstråk, övriga gångförbindelser och genvägar. 
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eXempel: KarlSKrONa  
– FråN BIlSTaD TIll gåNgSTaD

Karlskrona stad är starkt präglad av bilismen. Själva centrum och 
världsarvet ligger ute i kustbandet medan större delen av befolk- 
ningen bor på fastlandet. Fram till för ett par år sedan var det 
motorväg ända in i stadskärnan. genom ett medvetet och lång- 
siktigt arbete har Karlskrona påbörjat en omvandling från bilstad 
till fotgängarstad. Staden har redan lyckats i den utsträckningen 
att Fotgängarnas förening (FOT) utsåg Karlskrona till den gång- 
vänligaste staden 2010 med motiveringen att man tydligt tagit 
hänsyn till fotgängarnas olika behov. 

ett viktigt underlag i arbetet har varit Karlskronastrategin som i  
sin tur bygger på en stadsanalys och en trafikanalys. Strategin 

kan dels ses som ett program för översiktsplaneringen och dels 
ingå i beslutsunderlaget för detaljplaner, bygglov och andra 
beslut om förändringar. 

Biltrafiken har begränsats i stadskärnan vilket skapat en avspänd 
miljö och hastigheten har sänkts där bilar och fotgängare möts. 
gång- och cykelvägar har byggts ut. I Karlskrona har man plan- 
erat för hela resan med en väl anpassad kollektivtrafik som tagit 
hänsyn till kombinationen av gångtrafik och kollektivtrafik. gång- 
stråk har anlagts vid vatten, parker förbättrats och utmed gator 
och torg har träd och buskar planterats. 

läs mer på Karlskrona kommuns webbplats www.karlskrona.se. 
Sök: Karlskrona strategi.

ett viktigt underlag i Karlskrona har varit Karlskronastrategin som bygger på en stadsanalys 
och en trafikanalys. Strategin kan dels ses som ett program för översiktsplaneringen och dels 
ingå i beslutsunderlaget för detaljplaner, bygglov och andra beslut om förändringar.  
Källa: Karlskrona kommun.

Genvägarna kan vara stigar, trappor och gångförbindelser genom kvarter. 

Barnen är de som bäst känner till ”mikronätet” med alla gena smitvägar 

och det är viktigt att höja genvägarnas status genom underhåll och skylt-

ning, eftersom de sparar tid och energi. I Norge har statistik visat att om 

sträckan är längre än 1,5 kilometer så väljer fler bilen och därför är det 

avståndet är en viktig utgångspunkt när man planerar utifrån människans 

rörelse (Statens Vegvesen, 2012).

 Möjligheten att ta långa promenader utan avsikter utöver upplevelsen 

som själva promenaden utgör är betydelsefull för spontan fysisk aktivitet. 

Det är mentalt viktigt att kunna ”göra en runda” och ett varierande stads-

landskap med inslag av naturmiljöer längs promenaden är betydelsefulla 

kvaliteter för att skapa attraktiva stråk och platser. 

eXempel: lugNa  
prOmeNaDeN För 
älDre OcH perSO-
Ner meD FuNKTIONS-
NeDSäTTNINg I NacKa 
KOmmuN

Nacka kommun har anlagt 
slingor på cirka 1,5 km med 
sittplatser för äldre som har 
svårt att komma ut och gå 
långt. lugna promenaderna  
är lättgångna och tydligt 
skyltade slingor, och lämpar  
sig därför för äldre och 
personer med funktions- 
nedsättning. Det finns en lugn 
promenad i varje kommundel 
och promenadvägarna är be- 
skrivna med karta som finns  
på kommunens webbplats, i 
stadshuset och på biblioteken. 

lugna promenader är ett 
samarbete mellan Nacka 
kommun, enheten folkhälsa 
och säkerhet, och olika 
pensionärsföreningar.  
För varje promenad finns  
det också en folder. 

läs mer på Nacka kommuns 
webbplats, www.nacka.se. 

Sök: lugna promenaden.
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eXempel: FOTgäNgarplaNerINg I malmö STaD

malmö Stad har som vision att vara den gångvänliga 
staden och sedan några år arbetar kommunen med att 
nå detta mål. upprinnelsen var en motion i kommunfull-
mäktige om att göra malmö Stad till en mer gångvänlig 
stad. För att sätta fokus på fotgängarna i planeringen 
behövs följande:

• öka planerarnas förståelse för olika fotgängargrupper 
• skapa hjälpmedel och riktlinjer för planerare vid planarbete, 
 nybyggnad och ombyggnad 
• hitta förbättringsområden i ett åtgärdsförslag 

Stadsbyggnadskontoret och gatukontoret har tillsammans 
tagit fram ett fotgängarprogram som antogs av kommunfull-
mäktige i april 2012. Som nästa steg pågår ett arbete med att 
ta fram en gångstråksplan. 

gång är ett annorlunda trafikslag eftersom det huvudsakligen 
innebär korta resor. I malmö är fem av sex resor till fots kortare 
än 2 kilometer och gåendet är ofta knutet till en annan resa  
med bil eller kollektivtrafik. Det finns stora individuella skillnader  
i människors förutsättningar för att gå. Till skillnad från bilar är 
det också positivt med många fotgängare, men de har mycket 
högre krav på underlag, trygghet och kvaliteten i omgivande miljöer. 

programmet innehåller ett antal åtgärdsförslag som förutom en 
gångstråksplan omfattar att utveckla ett demonstrationsgångstråk, 
ta fram kartor med turer till fots även med koppling ut i det om- 
givande landskapet och utveckla kanalpromenader. Kunskapsunder-
laget ska inarbetas i översiktsplanen och blir ett viktigt underlag för 
kommande detaljplanering (malmö Stad, 2012).

läs mer på malmö Stads webbplats.  
Sök: fotgängarprogram. 

TäNK på: gåeNDeT I DeN FySISKa plaNerINgeN

gåendet i översiktsplaneringen
I översiktsplanering är det lämpligt att gångtrafik och hänsyn till 
gående utgör en grund. exempelvis kan gångavstånd användas 
som en parameter vid lokalisering av bebyggelse och målpunkter 
samt vid förtätning. I översiktsplanering kan gåendet ingå i 
beskrivningar av olika strategier för kommunens utveckling. principer 
och riktlinjer för bebyggelseutvecklingen och bebyggelsestrukturer 
som stimulerar gående som färdsätt kan tas fram. 
För att bättre kunna ta hänsyn till gångtrafikens behov och skapa 
möjligheter för ökat gående både i trafikplanering och fysisk 
planering kan ett tematiskt planeringsunderlag tas fram som 
behandlar gång och gående. ett sådant planeringsunderlag kan till 
exempel tas fram inom ramen för trafikplaneringen och omfatta:
• en kartläggning av fotgängare och gående – hur många som  
 går och var. 
• Kartering av det befintliga gångnätet inom samt mellan  
 tätorter. 
• en översiktlig karta som visar var det är möjligt att gå, var man  
 kan gå enligt allemansrätten och var det krävs avtal med mark- 
 ägare. en kartläggning av attraktiva strandområden, gångvänlig  
 naturmark, rekreationsstråk och promenadslingor som kan  
 utvecklas och ingå i det övergripandet gångnätet. 
• analyser och förslag på hur ett sammanhängande gångnät  
 med helaresan-perspektivet kan utvecklas.

gåendet i detaljplaneringen
• I detaljplanearbetet kan det vara lämpligt att analysera för- 
 hållandet mellan fotgängare och övrig trafik i området samt  
 hur utformningen av den fysiska miljön kan underlätta sam- 
 spelet mellan olika transport- och färdsätt. 
• analysera planens möjligheter att skapa upplevelsevärden  
 som stimulerar till gång så som grönska, aktiviteter i  
 gatuplan, rumslig variation, attraktiva mötesplatser, trygg- 
 het och säkerhet. Finns det behov av ett lokalt kvalitets- 
 program?
• Behov av allmän platsmark för att säkra framkomlighet och  
 tillgänglighet till fots.
• Bedöm och värdera planens positiva och negativa konse- 
 kvenser för gående exempelvis barriärer, genhet, konnektivitet  
 och orienterbarhet.

Kopplade dokument
• regionplan och länstransportplan
• Trafikstrategi och trafikplan
• Fotgängarprogram
• landskapsanalyser
• grönstrukturprogram
• Kvalitetsprogram för gestaltning och arkitektur

Inspirerad av checklista i Nationell gåstrategi Norge.  
Statens Vegvesen (2012).

Fotgängarprogram 2012-2018

 

MalMö - den gångvänliga staden 

antaget av tekniska näMnden 2012-04-24 
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cyKlINg För TraNSpOrT OcH reKreaTION

Cyklingen är det färdsätt som har allra störst potential att på allvar utmana 

motorfordonstrafiken om mer hälsofrämjande arbetspendling, vardagsre-

sande samt transporter på fritiden. 

Cyklingen ökar
Historiskt sett har cyklisten mest betraktats som ett trafiksäkerhetsproblem 

men på 1990-talet börjar man se cyklingen som ett transportsätt. I dag är 

trenden tydlig – cyklingen ökar och allt fler överväger cykeln som färdsätt i 

städer och samhällen. En av fem svenskar pendlar till jobbet och skolan 

med cykel, och 38 procent av befolkningen cyklar mer nu än de gjorde för 

fem år sedan. Kvinnor cyklar oftare än män och allt fler motionscyklar. 

Många väljer cykeln för att komma till jobbet snabbt och för hälsans skull 

(Svensk Cykling, 2012).

  Cykeln har en status som färdmedel främst i större och medelstora 

städer, men situationen är långt ifrån tillfredsställande och ”cykelerbjudan-

det” kan inte betraktas som attraktivt sett till planering och prioritering i 

trafik eller infrastruktur. Även om potentialen med ökad cykling framträder 

allt mer är komplexiteten i cykelfrågorna underskattad. Cykel behandlas 

inte som ett eget färdsätt och prioriteringen av motortrafiken i städerna 

skapar barriärer och väntetider som försvårar för cyklisten.

läS mer: plaNerINg 
För cyKlINg

cykelstaden  
– om mainstream-
cyklistens återkomst.  
White arkitekter & 
Spacescape, 2011. 

Vägen till ett cyklande 
samhälle.  
Sveriges Kommuner  
och landsting. 2012. 

Om färdvägsmiljöers 
betydelse för gång, 
cykling, hälsa och väl- 
befinnande. Borlänge. 
Trafikverket. 
Schantz p, 2012.  

Cykelstaden
En idéskrift om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst

 

Post:  118 82 Stockholm

Besök: Hornsgatan 20

Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se

Vägen till ett cyklande samhälle 

Goda exempel på kommunal cykelplanering

Cyklingen är på frammarsch i Sverige vilket är mycket positivt. Fler som cyklar 

innebär dock större krav på att cykelvägnätet håller god standard. I många av 

Sveriges kommuner pågår ett ständigt arbete för att förbättra villkoren för 

cyklister.

Denna idéskrift har tagits fram för att sprida goda exempel och därigenom ska-

pa ytterligare kraft i arbetet med att få fler att cykla mer. Idéskriften ger förslag 

på hur man kan få med cykelfrågorna i det dagliga arbetet  från tidiga plane-

ringsskeden, genom kontinuerliga förbättringar inom driften och underhållet 

av cykel vägnätet till påverkansåtgärder. Välkommen till sextio inspirerande 

exempel på hur Sverige planerar för cykeln!

Idéskriften vänder sig till tjänstemän och politiker, konsulter och andra som 

 arbetar med cykelplanering. Mindre och medelstora kommuner samt kommu-

ner där cykelfrågorna ännu inte står så högt på agendan bedöms ha störst nytta 

av rapporten.

2012

Vägen till ett  
cyklande samhälle
Goda exempel på kommunal cykelplanerinG 

Sveriges Kom
m

uner och Landsting
Vägen till ett cyklande sam

hälle 

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer

iSBn 978-91-7164-769-6

Om färdvägsmiljöers betydelse  

för gång, cykling, hälsa och  

välbefinnande
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Beredskap för nya cykelfordon
Det är inte bara antalet cyklister som ökar utan även nya typer av cykelfor-

don som till exempel elcyklar. I exempelvis Nederländerna har andelen 

elcyklar av alla nysålda cyklar ökat från enstaka procent till runt var femte 

cykel år 2012 och långsiktigt förväntas elcyklar utgöra en mindre, men 

betydande del av cykelflottan, från 5 till 20 procent av samtliga cyklar. I 

Sverige är andelen fortfarande liten, men här finns en stor potential för 

ökning vilket får konsekvenser för planeringen av cykelinfrastruktur. Den 

accepterade pendlingssträckan ökar liksom följaktligen antalet potentiella 

användare, vilket medför att upptagningsområdet ökar och pendlingsrutter 

blir längre. Ökade hastighetsskillnader på cykelrutter ställer högre krav på 

bredd för trygg omkörning. Elcykelanvändare har också högre krav på 

eXempel: öreBrO – cyKelSTaDeN För alla

örebro har länge satsat på cykling. Staden har gjort en 
utredning om hur cykelvägnätet på lång sikt kan utvecklas och 
hur det framtida stadsbyggandet kan stödja en fortsatt hög 
och mångfacetterad användning av cykeln som färdmedel. 
utredningen visar att en stor andel av cyklisterna är ”vanliga 
cyklister” utan behov av högre hastigheter. många cyklister 
värderar rofylldhet högre än både snabbhet och framkomlighet. 
cykeln används också i många olika syften. Det är bland 
cyklisterna lika naturligt att använda cykeln för att handla, 
färdas till arbetet eller ta sig ut i naturen. generellt cyklar inte 
örebroarna längre än tre km, vilket till stor del beror på att 
staden är kompakt. Samtidigt finns en stor potential att öka 
cykelandelen för resor upp till fem km. I utredningen har en 
nyligen utvecklad cykelnätsanalys genomförts för att kartlägga 
lägeskvaliteter, omgivningskvaliteter och gatukvaliteter. Dessa 
har bidragit till att visualisera ett brett spektrum av kvaliteter 
och brister i det befintliga cykelnätet och var fysiska åtgärder 
gör mest nytta.

 I utredningen har analysen av cyklisternas preferenser, 
översiktsplanens mål och forskningsreferenser inom stadsbygg-
nad och transport lett fram till rekommendationer för en 
fortsatt kompakt stadsutveckling, minskade korsningsavstånd 
och en ökad mångfald av cykelstråk. De föreslagna katego-
rierna av cykelstråk är
• örebro express – snabba pendlingsstråk där cykeltrafiken  
 är prioriterad 
• örebro direkt – gena, tillgängliga cykelstråk som knyter  
 samman stadsdelarna och viktiga målpunkter
• örebro rekreation – rofyllda, säkra, ekologiskt samman- 
 knytande cykelstråk mellan och genom stadens grönområden
• örebro stadsliv – där tillgänglighet prioriteras framför  
 framkomlighet för social trygghet och en mer samman- 
 hållen stad. 

läs mer på Spacescapes webbplats www.spacescape.se. 

Sök: cykelstadsmodellen.

I cykelnätsutredningen föreslås olika kategorier av cykelnät. ett av dem är örebro rekreation 
med rofyllda, säkra, ekologiskt sammanknytande cykelstråk mellan och genom stadens grön- 
områden. Källa: Spacescape
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tillgänglighet och utformning av cykelparkering med stöldskydd och 

väderskydd. Studier visar att kraven på cykelinfrastrukturen inte ändras 

fundamentalt, men en ökad andel av elcyklar förstärker behovet av högkva-

litativ infrastruktur både avseende tillgänglighet, utformning och design för 

såväl rutter som parkeringar (Koucky, 2012).

 Lådcyklar är andra exempel på cykeltyper som möjliggör nya transport- 

och levnadsvanor för cyklisten.

Mångfald av cyklister
Cyklister är ingen homogen grupp utan har olika behov utifrån typ av 

cykling. Därför behöver cykelinfrastrukturen differentieras utifrån olika 

grupper och typer av cykling såsom arbetspendling, vardagscyklande, 

rekreation och friluftsliv. Barn har särskilda behov av trygga och säkra 

cykelvägar eftersom de inte är trafikmogna förrän i tolvårsåldern. Även 

äldre och personer med funktionsnedsättning har särskilda behov. 

För att planera bättre för cykling och synliggöra mångfalden av cyklister 

behövs bättre kunskap om vilka som cyklar, hur mycket de cyklar och var. 

Många kommuner genomför redan kontinuerliga mätningar men även 

befolkningsenkäter och resvaneundersökningar kan ge värdefull individba-

serad data. Bredden och komplexiteten inom cyklingen kräver också 

exempelvis ökad kunskap om cyklistens motiv. Planeringen för cykel har i 

dag ofta fokus på ökad arbetspendling, eftersom det är där de största 

samhällsvinsterna finns utifrån begränsad klimatpåverkan. Men utifrån ett 

folkhälsoperspektiv bör planeringen även utveckla infrastrukturen för 

andra typer av cyklister. 

Cykelns infrastruktur och cyklistens rörelseenergi
För att cykeln ska kunna vara attraktiv som färdsätt och konkurrenskraftig 

måste det vara enkelt, smidigt och bekvämt att resa med cykel. Långsiktigt 

måste sammanhängande cykelvägnät utan omvägar och väntetider utveck-

las så att cyklisten slipper stanna i korsningar och tappa sin rörelseenergi. 

För att på allvar kunna utgöra ett eget färdsätt är cykeln beroende av en 

fungerande infrastruktur av hög kvalitet (Niska, 2012).

 På samma sätt som motortrafiken har en hierarki i vägnät utifrån 

målgrupp och behov (motorväg-motortrafikled-landsväg-gata) behövs en 

eXempel: STraTegISK låNgTIDSplaN För 
cyKelparKerINgar I BOråS

Som en del av sin långsiktiga strategi för att öka cyklingen i 
staden har Borås Stad genomfört en systematisk strategistu-
die för utvecklingen av cykelparkeringar för de närmaste 20 
åren. Strategin utgår från målet av en hög andel cykeltrafik (i 
klass med vad de bästa europeiska städerna har i dag) och vilka 
behov av parkering som uppstår då. Den beaktar stadens 
strategi för förtätning, befolkningsutveckling, verksamhetsstra-
tegier och framtida miljö- och transportmål.

I Sverige finns det i dag överlag en begränsad erfarenhet av att 
arbeta strategiskt, metodiskt och systematiskt med att 

utveckla cykelparkeringar. Det är sällan planeringen av 
cykelparkering utgår från framtida, önskade nivåer på cykeltra-
fik och det parkeringsbehov som förväntas uppstå då.

projektet är nära knutet till stadens cykelplan och i arbetet 
ingår utvecklingen av en uppföljnings- och utvärderingsstrategi 
för cykelparkering samt framtagande av cykelparkeringstal för 
olika verksamheter som ska användas i framtida planprocesser. 
projektet har också en tydlig koppling till stadens arbete med 
utbyggnad av cykelstråk i Borås. 

läs mer på Borås Stads webbplats www.boras.se eller  
www.boras.se/cykla. Sök: cykelparkering.
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läS mer:   
cyKelparKerINg

gör plats för cykeln! 
Boverket, 2010. 

Gör plats för cykeln

Vägledning och inspiration för planering av 

cykelparkering vid stationer och resecentra

differentiering i cykelvägnätet för olika typer av cykling. I situationer där 

blandtrafik diskuteras bör principen vara att ”blanda när det går och 

separera när det behövs”. 

 Vägars och järnvägars barriäreffekt ökar ständigt, och ofta värderas inte 

en generell tillgänglighet för gående och cyklister. När man planerar ny 

infrastruktur som medför barriäreffekt för cyklister och gående ses främst 

till behoven hos enskilda fastighetsägare i närområdet, särskilda leder, eller 

möjligen utpekade målpunkter. Om man arbetar med begreppet maskvidd 

(se sidan 23) kan man ange mål för cyklistens möjlighet att fritt kunna välja 

väg efter varierande målpunkter. Detta har till exempel betydelse vilken 

barriäreffekt nya vägar och järnvägar ska få för cyklister och gående. När 

vägar byggs om till mötesfrihet (1+2-vägar) blir det en barriär för korsande 

gående och cyklister och framkomligheten utmed vägen försvåras eller 

omöjliggörs. Det är inte förbjudet att cykla på mötesfria vägar, men utrym-

met på vägrenen är för smalt för att det ska vara och upplevas som säkert.

 Cyklister är känsliga för höjdskillnader i landskapet. Det är önskvärt att i 

planeringen ta hänsyn till nivåkurvor och eftersträva att låta bilarna för-

flytta sig i höjdled medan cyklister behåller höjdnivån. Cyklister kan behöva 

speciella genvägar för att motverka barriärer som vattendrag, vägar och 

järnvägar.

en attraktiv och tillgänglig cykelparkering kan vara avgörande för valet att cykla eller inte. 
cykelparkering är dessutom mer yteffektiv än bilparkering. en parkeringsplats för en bil 
rymmer tio cyklar. Foto: anna-mary Foltýn.
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TäNK på: cyKlINg I plaNerINgeN

I översiktsplaneringen kan kommunen redovisa hur cykelvägnä-
tet hänger ihop och hur det är lämpligt att utveckla det. Här kan 
också kopplingar till den regionala infrastrukturen för cykling 
göras. För att skapa attraktiva färdvägar och goda förbindelser 
mellan målpunkter behövs ett planeringsunderlag för cyklingen i 
både byggd miljö, mellan tätorter och i landskapet. ett 
planeringsunderlag som behandlar cykling kan vara en del av en 
trafikplan eller trafikstrategi och omfatta:  
• Inventering och analys av vilka som cyklar, varför de cyklar,  
 var de cyklar och i vilken omfattning samt om det finns  
 skillnader mellan män och kvinnor. 
• Inventering och analys av cykelvägnätet som helhet. Finns  
 det olika slags stråk för olika typer av cykeländamål? Hur  
 kan genvägar, genomtänkt lokalisering och mindre maskvidd  
 skapa strukturella kvaliteter i cykelvägnätet? är det anknutet  
 till stationer och kollektivtrafiknoder? Behövs passager över  
 eller under större infrastrukturanläggningar? 
• Hur kan kommunen säkra dagens och framtidens behov av  
 tillräcklig cykelparkering? Var behöver cykelparkering säkras  
 för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv?

cykling i detaljplaneringen
• I detaljplanearbetet kan det vara lämpligt att analysera  

 förhållandet mellan cyklister och övrig trafik i området samt  
 hur utformningen av den fysiska miljön kan underlätta  
 samspelet mellan olika transport- och färdsätt. 
• på vilket sätt kan planen utveckla cykelvägnätet som helhet  
 genom att säkra cykelstråk, utrymme för cykelparkering  
 med mera? 
• Vilka positiva respektive negativa konsekvenser får  
 planförslaget för cykeltrafiken till exempel barriäreffekter?
• Finns det särskilda behov av att peka ut plats för cykelparkering  
 i planen? Hur kan cykelparkeringen lokaliseras för att göra  
 cykling mer attraktivt? 

cykling vid bygglov
• Finns det cykelparkeringar i förslagen på fysiska lösningar?  
 Hur kan de placeras och utformas? Finns det på tomten  
 tillräckliga ytor/parkeringsplatser (8 kap. 9 § p. 3 och 4 pBl)?

Kopplade dokument
• regionplan och länstransportplan
• regionalt trafikförsörjningsprogram
• Trafikstrategi och trafikplan
• cykelplan och cykelstrategi
• parkeringsnorm inklusive cykelparkeringsnorm
• landskapsanalys
• grönstrukturprogram

Parkering och service
Varje cykelresa börjar och slutar med att cykeln ska parkeras. Det kan te sig 

som självklart, men cykelparkering får ofta litet genomslag i den kommu-

nala planeringen. Vid jämförelse mellan tillgången till bilparkering och 

tillgången till cykelparkering i stadskärnan så framtråder en bild av hur 

villkoren ser ut för de olika färdmedlen. Tillgången till trygg och säker 

cykelparkering vid målpunkten är en viktig faktor bakom valet att cykla 

eller inte. Cykelparkeringen är en viktig del i hela resan-perspektivet, i 

synnerhet för att nå stationer i städer med begränsad kollektivtrafik. 

Parkeringsmöjligheter behövs vid bostaden, resandets hållplatser och 

knutpunkter, centrum, skolor och andra målpunkter i utbud och service 

samt inte minst vid arbetsplatser. Cykelparkering bör ses som en nödvän-

dig och grundläggande samhällsfunktion och inte reduceras till en fråga 

om det offentliga rummets möblering (Boverket, 2010).

 Att kunna ta med sig sin cykel in på sin arbetsplats för säker, nära och 

väderskyddad förvaring är en kvalitet som kan stimulera till cykling och 

service som verkstad och luftpump kan göra cyklandet attraktivt. 

System med hyrcyklar utvecklas i många städer vilket underlättar för 

besökare och ger kollektivresenärer en större räckvidd från stationen eller 

resecentrum.

 Det finns olika sätt att arbeta med cykelparkeringar. Ett sätt är att föra in 

cykelparkering i kommunens parkeringsnormer för att säkerställa behoven.
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FaKTa: BarNeNS leK  
I regelVerK 

Barns rätt till lek fastställs  
i FN:s konvention för barns 
rättigheter. (uNIceF, 2012).

läroplanen för grundskolan 
(lgr11) lyfter fram leken som 
en väsentlig del i det aktiva 
lärande. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse 
för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper. Skolan ska sträva 
efter att erbjuda alla elever  
daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen. 
(Skolverket, 2011.)

leK OcH luSTFyllD rörelSe

Leken är starkt förknippad med barn, men det är inte bara barn som leker. 

Leken är en viktig ingång till att röra sig för såväl ung som gammal. Att hitta 

det lustfyllda i rörelsen är en nyckel till ökad fysisk aktivitet. Planera för den 

lekande människan!

Plats för barnens lek
Lekfulla rörelser präglar mycket av barns fysiska aktivitet. När barn tar sig 

från en punkt till en annan till fots eller med cykel, består förflyttningen 

ofta av både lek och målinriktad transport. Sådan spontan fysisk aktivitet  

i vardagen har visat sig vara avgörande för hälsan. 

 Barn vill utforska sin fysiska omgivning och när de gör det rör de på sig. 

Fysisk aktivitet i mer eller mindre lekfulla former är något som vardagen 

behöver vara impregnerad med. Förutom större och centralt placerade 

lekplatser som mötesplatser för barn och deras familjer, så behövs ett mer 

finmaskigt nät av lekfullt inriktade stråk för transport och lekmiljöer som 

når fram till bostäder, service, förskolor och skolor. 

 Lek bygger mycket på överraskning och störst potential till överrask-

ningar uppstår när barn möter jämnåriga. Det är i detta möte som mycket 

eXempel: BarNS  
NärmIljö OcH För-
SKOlaNS leKpOTeN-
TIal (Opec)

Barn behöver tillgång till 
utemiljö som är grön, rymlig 
och varierad. Vilken typ av 
mark lämpar sig för en lek- 
plats och hur kan man ut- 
veckla befintliga lekmiljöer?

Slu i alnarp har utvecklat  
ett verktyg för att värdera 
lekpotentialen i utemiljöer  
för yngre barn: Outdoor play 
environment categories 
(Opec).  

Barn på förskolegårdar med 
hög Opec-poäng är mer 
fysiskt aktiva, har lättare att 
koncentrera sig, har bättre 
nattsömn och får lagom 
mycket uV-strålning. 

Opec lyfter fram tre dimen-
sioner i utemiljön:
• förskolegårdens storlek
• närvaron av vegetation  
 och kuperad terräng
• integrationen mellan  
 vegetation, öppna ytor  
 och lekplatser 
(mårtensson m fl 2009, 
mårtensson, 2012).
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FaKTa: SpONTaNIDrOTT 

Begreppet spontanidrott är 
nära förknippat med friluftsliv 
och naturbaserad rekreation, 
men spontanidrotten kan även 
ske i miljöer med hårdgjorda 
ytor i staden och är då varken 
förknippad med natur eller 
traditionella idrottsanläggningar. 
en spontanidrottsplats kan 
vara en offentlig yta, miljö eller 
anläggning som är utformad 
för många olika former av fysisk 
aktivitet, motion och idrott. 
ytan kan vara på mark, på eller 
vid vatten eller under tak. 
Spontanidrottsplatser ska 
helst finnas nära bostäder eller 
på platser där många människor 
dagligen befinner sig. anlägg-
ningar för spontanidrott kan 
med fördel även anläggas nära 
arbetsplatser, nära hållplatser 
för lokaltrafiken, i centrum eller 
vid populära utflyktsmål strax 
utanför tätorten. Spontan-
idrottsplatser bör vara öppna 
för alla människor (olika åldrar, 
kön, olika behov) och ska helst 
ge goda möjligheter till fysisk 
aktivitet året runt, och helst 
varken vara avgiftsbelagda 
eller möjliga att reservera för 
föreningsdriven träning och 
tävling.

Forskningsstudier i Stockholm 
har visat att 74 procent av de 
som använde planlagda utom- 
husytor för spontanidrott var 
pojkar och män. Det behövs 
därför bättre analyser och in- 
vesteringar så att flickor och 
kvinnor också vill vara aktiva 
ute. (Stockholm Stad, 2012.)

av den spontana fysiska aktiviteten uppstår och här spelar lekplatser, för- 

skolegårdar och skolgårdar en viktig roll. Det behövs både gröna och hård- 

gjorda ytor och ytor med och utan aktivitetsprogram. Även små gräsmattor, 

träddungar och kullar är inbjudande för barns lek. Platser med nivåskillna-

der är särskilt uppskattade. Platta, hårdgjorda ytor kan användas för speci- 

fika aktiviteter som fotboll och basketbollspel.

ge plats för lekfulla förskole- och skolgårdar
Skolgården är en viktig arena för barns lek och där får de mer än en tredjedel 

av dagens fysiska aktivitet. Skolgården har också potential att vara en demo-

kratisk arena som motverkar segregation och vandalisering samt stärker den 

sociala samhörigheten. Forskning visar att fysiska åtgärder för att öka varia-

tionen på torftiga skolgårdar också ökar den fysiska aktiviteten. Gröna inslag 

på skolgården har visats sig bredda utbudet av aktiviteter på ett sätt som sär- 

skilt väl bidrar till att passiva barn blir aktiva under raster (Mårtensson F. & 

Jansson M., 2012), något som även kan gälla före och efter skoltid och vid 

utomhuspedagogisk verksamhet under skoltid. För många barn är skolgår-

den också en viktig plats på fritiden för lek, spel och samvaro.

 Det finns inga riktlinjer för hur skolgårdar ska utformas eller hur stora 

de bör vara, men på vissa håll utvecklas en lokal praxis, till exempel med 

stöd av en guide för lekvärdesfaktorerna som i Malmö (se sidan 31). Men 

det finns också skolor som saknar skolgård helt. I bästa fall hänvisas barnen 

då till närliggande parker och andra offentliga rum, men forskning visar att 

denna typ av utemiljö gör att leken riskerar att bli mer vuxenstyrd (Nord-

ström M, 2008). 

Naturen är viktig för leken
Naturen har stor betydelse för lekens rörlighet utomhus – både rörelse i 

termer av fysisk aktivitet och fantasiliv. Naturmiljön stimulerar leken på ett 

helt annat sätt än lekplatsen. Här finns lösa material som löv, pinnar, kottar 

och stenar som ofta är en förutsättning för kreativ aktivitet. Kombinationen 

av konstruerade element och naturelement gör det lättare för barn och 

unga att utveckla former för fria äventyrliga fysiska aktiviteter i sin vardags-

miljö. När pojkar och flickor leker i naturen blir det också lättare för dem att 

byta tema för leken, förflytta sig mellan olika platser och bilda nya sociala 

konstellationer. I naturen är det lättare för barn med olika kompetens, 

intresse eller kön att leka tillsammans (Mårtensson, 2012).

 Lekredskapen och lekplatsen bör ses som en början på leken, som sedan 

med fördel kan utvecklas i en mer vild spännande naturmiljö eller i bebyg-

gelsemiljön som helhet. 

Plats för ungdomar
De tidiga tonåren är en kritisk tid när det gäller flickors och pojkars fysiska 

aktivitet. De som slutar med idrott och friluftsliv gör ofta det i de tidiga tonåren. 

 Ungdomarna har särskilt stort behov av staden för sin identitetsutveck-

ling och möjlighet att utnyttja stadsrummen i vardagen, helst i centrala 

delar där det händer något. Samtidigt har ungdomar och deras aktiviteter 

som skateboard ofta svårare att få utrymme och bli accepterade på lika 
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eXempel: geNera-
TIONSparKeN I  
TrelleBOrg

I Trelleborg finns sedan tidigare 
parken (tidigare Folkets park) 
där verksamheter som bangolf, 
boule, lek och utomhusteater 
har förekommit sedan flera år. 
Kommunen fick in två med- 
borgarförslag (motionsredskap 
för äldre utomhus respektive 
skatepark) och beslutade 2010 
att utveckla stadsparken, anslå 
pengar till båda förslagen och 
mynta begreppet generations-
park. Tanken är att människor  
i alla åldrar kan mötas och 
skapa en ömsesidig respekt. 
Boende och aktörer i närom-
rådet var oroliga för störningar 
men sedan parken blivit färdig 
var dessa mer positiva. parken 
används dagligen, exempelvis 
av boulepensionärer (vissa 
tävlingar anordnas), skate-
boardåkare och BmX-cyklister. 
De aktiva lockar även många 
andra att vistas i parken. 

motionsredskapen används än 
så länge något mindre. övriga 
aktiviteter i och intill parken 
utvecklas löpande, exempelvis 
diskuteras försäljning av 
skatetillbehör. 

läs mer på Trelleborgs 
kommuns webbplats 
www.trelleborg.se.  

Sök: generationsparken.

I generationsparken i Trelleborg möts yngre på skateboard och äldre vid boulebanen och 
utegymmet. Foto: Ingrid Wall.

villkor som andra åldersgruppers. Unga människor behöver friytor, både 

sådana där de kan vara mer ostörda och inte störa andra och mer publika 

ytor. Ungdomstiden är också ganska kort och trender kommer och går. Det 

är en avvägning mellan att bygga specifika platser och integrera fler av de 

funktioner som är attraktiva för unga i staden som helhet. 

En lekfull stad för alla
Det dyker i dag upp många nya former av lekfulla fysiska aktiviteter som 

behöver uppmärksammas, stödjas och utvecklas vidare. Det är olika typer 

av aktiviteter som kan vara typiska för en viss grupp, men som kan ge nya 

sätt att färdas och umgås i staden och mer vardagsrörlighet. Sådana aktivi-

teter kan vara skateboard, parkour, urban odling eller varför inte surfing. 

Danska studier visar att män och pojkar respektive kvinnor och flickor 

vistas lika mycket på offentliga platser, men männen hade fler aktiviteter 

(ca 60 till 80 procent av aktiviteterna) och de var aktiva med en högre 

intensitet. Stadsrum är generellt utformade efter pojkars och mäns behov 

och önskemål. Kvinnor och flickor är mer ovana att aktivera sig i det 

offentliga rummet och för dem är den sociala kontexten viktigare. För 

pojkar och män står själva aktiviteten och utövandet i fokus (Ministeriet  

for By Bolig og Landdistrikter, 2011). 

 I till exempel Kina används just parken som en plats för olika sorters 

fysisk aktivitet i grupp som tai chi och gymnastik tidigt på morgonen och 

dans på kvällen. På små öppna platser i parken eller på torget kan en 

bandspelare placeras och aktiviteten ta plats. Men platsen måste finnas där. 
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eXempel: Super-
KIleN I KöpeNHamN

I Danmark arbetar kommunerna 
mycket med att utveckla det 
offentliga rummet för ung- 
domars aktiviteter. ett ex- 
empel är Superkilen i stads- 
delen Nörrebro (Köpenhamn) 
som är en ny park med flexibel 
utformning för många olika 
sorters aktiviteter. 

parken ses som ett projekt 
för hållbar utveckling av hela 
stadsdelen på både ett fys- 
iskt och mellanmänskligt plan. 
under tre års tid finns också 
möjlighet för föreningar och 
enskilda att söka pengar för 
att arrangera evenemang och 
aktiviteter i parken som en 
skatetävling eller matfestival 
(www.superkilen.dk).

läs mer på Superkilens  
webbplats www.superkilen.dk. 

Det offentliga rummet Superkilen i Köpenhamn är ett flexibelt stadsrum med möjlighet till 
många typer av fysisk aktivitet och lustfylld rörelse. Foto: anton Svensson.

Bara fantasin sätter gränserna för hur den byggda miljön kan användas. Ett 

exempel är Badhusparken i Östersund som på initiativ från en entreprenör 

har utvecklats till en kabelpark sommartid med möjlighet till att prova på 

och utöva surfing, longboard, studsmatta och slacklines. 

 Man kan inrätta platser som på dagen främst är till för de små lekande 

barnen och på kvällen för ungdomar som umgås och vuxna som tränar. 

Lekfulla platser som tilltalar olika grupper är också viktiga för integra-

tion och möten. Lekplatserna besöks till exempel inte bara av barn utan 

föräldrar eller någon annan vuxen är oftast med dem. Därför behövs det 

platser som attraherar unga såväl som äldre.  

 När kommun eller bostadsbolag planerar bostadsområden finns det 

stora möjligheter att göra folkhälsoinsatser för hela befolkningen genom 

att skapa platser som uppmuntrar till fysisk aktivitet och attraherar olika 

åldrar. För att stimulera till träning kan aktivitetsparker och genera-

tionsparker anläggas där olika åldrar kan mötas för att ägna sig åt boule, 

gymträning, schack, biljard, basket m.m. Möjligheten till gratis spontan- 

träning i sitt närområde gynnar även de som är ekonomiskt utsatta. Trä-

ningen minskar risken för skador hos äldre och sparar pengar, att an- 

lägga ett utegym kostar cirka 200 000 kronor och en höftledsoperation 

kostar cirka 400 000.
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TäNK på: leKeN I DeN FySISKa plaNerINgeN

I översiktsplaneringen kan kommunen ta ställning i frågor som 
rör människors tillgång till platser för lek, motion, idrott och 
utevistelse. Här kan mark- och vattenområden som är viktiga 
för skolans verksamhet nära skola och förskola pekas ut. För 
att säkra barns och ungas tillgång till naturmiljöer, platser och 
stråk för lek kan ett planeringsunderlag tas fram som inven- 
terar och analyserar lekmiljöer i olika skalor. Här kan det också 
vara lämpligt att tillgodose vuxnas och äldres behov av lek- och 
aktivitetsytor som generationsparker och andra mötesplatser.
• Var kan man leka och spontanidrotta? Hur tillgodoser dessa  
 platser pojkars och flickors, mäns och kvinnors olika behov?
• Var finns parker och torg i relation till var folk bor? Hur kan  
 dessa utvecklas till aktiva mötesplatser?
• Hur tar man sig till dessa platser, är färdvägarna trygga och  
 säkra och stimulerar till fysisk aktivitet?
 
Sett till barn och ungas behov av fysisk aktivitet är behoven på 
skolgårdar och förskolegårdar extra viktiga.
• Inventera och analysera barns tillgång till en god utemiljö  
 och tillräckligt utrymme för lek och lustfylld rörelse vid skola  
 och förskola? generella behov av åtgärder och insatser för  
 att höja kvaliteten och lekvänligheten kan formuleras.
• Viktiga exkursionsområden för skolor i skolans närmiljö.

leken i detaljplaneringen
• Finns det tillräcklig plats för lek, idrott och annan utevistelse  
 inom området eller genom närliggande anläggningar? För  
 barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning? 
• Berör planen särskilt skolgårdar eller friytor för barn? Hur  
 kan ytorna säkerställas genom planbestämmelser och stråk  
 till och från skolor utvecklas utifrån ett lekperspektiv?
• Vilka positiva respektive negativa konsekvenser får planför- 
 slaget på barns och andras möjlighet till lek och närhet till  
 naturmiljö?

leken vid bygglov
• Om tomten ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritids- 
 hem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det  
 på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta  
 som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns till- 
 räckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, ska  
 man i första hand ordna friyta (8 kap. 9 § pBl).

Kopplade dokument
• grönstrukturprogram
• Sociotopkarta
• Kultur- och fritidsprogram
• Kommunala riktlinjer för barns och ungas utemiljö
• gestaltningsprogram för utemiljö
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FaKTa: SVerIgeS  
FrIluFTSlIVSpOlITIK

Friluftsliv definieras som 
vistelse utomhus i natur och 
kulturlandskapet för välbefin-
nande och naturupplevelser 
utan krav på tävling. reger-
ingen har tagit fram tio mål för 
friluftslivet i Sverige. 
• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och  
 samverkan 
• allemansrätten 
• Tillgång till natur för  
 friluftsliv 
• attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och  
 landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som   
 resurs för friluftslivet 
• ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa 
• god kunskap om friluftslivet 

(prop. 2009/2010:238,  
Skr. 2012/13:51)

FrIluFTSlIV OcH reKreaTION

Friluftsliv är lätt att utöva om det finns attraktiva natur- och grönområden i 

närheten. Friluftsliv och rekreation bidrar med såväl fysisk aktivitet som 

upplevelser och återhämtning och är viktiga för hälsa och välbefinnande. 

Sedan 2010 har Sverige en friluftslivspolitik och sedan 2012 även mål för 

friluftslivet. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära 

landskapet. 

god tillgång på natur för friluftsliv
I Sverige finns 1 940 tätorter som omfattar 528 623 ha vilket motsvarar 

ungefär 1 procent av landets yta. Här bor 84 procent av Sveriges befolkning 

(Statiska Centralbyrån, 2007). Kring många av våra tätorter finns en rik 

natur i ett varierat landskap, vilket gynnar befolkningens rekreation och 

friluftsliv. Vad som anses vara tätortsnära avgörs lokalt, men forskning visar 

att användandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till 

rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd. 

 Friluftsliv har en ganska stark ställning i fysisk planering genom bestämmel-

serna i 3 och 4 kap. miljöbalken, hänsynsparagraferna i plan- och bygglagen, 

planeringsunderlag med mera, men verkligheten är en annan (Petersson 

Forsberg, 2012). Många kommuner tar fram planeringsunderlag för grönstruktur 
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och naturvård där friluftslivet ofta behandlas, men ändå exploateras mycket av 

den tätortsnära marken för bebyggelse eller annan markanvändning.

 Fysisk planering enligt plan- och bygglagen har också begränsade 

möjligheter att påverka pågående markanvändning som jord- och skogs-

bruk samtidigt som värnandet av skogens sociala värden är svagt i skogs-

vårdslagen (SFS 1979:429). För att långsiktigt säkra tillgången på natur för 

friluftsliv bör områdesskydd enligt miljöbalken övervägas. 

Allemansrätten är en viktig förutsättning
Att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten har ett mycket 

starkt stöd bland medborgarna (Fredman et al, 2008). Men det förekom-

mer diskussioner om att begränsa allemansrätten och frågan handlar då 

mycket om markägarens rättighet i förhållande till kommersiella verksamheter i 

naturen (Sandell K & Svenning M, 2011). Allemansrättsligt tillgänglig natur 

är viktig för många friluftsaktiviteter, men den kan inte åberopas för att 

hindra exploatering, utom i samband med strandskydd som kan ses som 

en förstärkt allemansrätt. Det är därför extra viktigt att friluftslivets behov 

av naturområden uppmärksammas i den kommunala fysiska planeringen, 

att dessa behov prioriteras och att kommunen säkrar naturområden med 

värden för friluftsliv och rekreation genom juridiskt bindande planer eller 

områdesskydd enligt miljöbalken (Petersson Forsberg, 2012).

Tillgänglig natur
Även om det finns gott om natur för friluftsliv och rekreation kan tillgäng-

ligheten till den vara begränsad. Vägar och bebyggelse kan vara fysiska 

barriärer och tillgängligheten kan begränsas av brist på stigar, toaletter eller 

andra faciliteter. 

 Tillgänglighet handlar också om människors kunskap om att områden 

faktiskt existerar samt föreställningar om hur tillgängliga de är. Det behövs 

mycket information som marknadsför naturen och lockar ut människor. Att 

känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av den tätortsnära natu-

ren är avgörande för att området skall användas. Viktiga faktorer som avgör 

den upplevda tillgängligheten är markägande, inflytande och delaktighet, 

kunskap och information, gestaltning och skötsel.

upplevelsevärden för rekreation och friluftsliv
Det tätortsnära landskapet används mer för rekreation och fysisk aktivitet 

om det är vackert, spännande och intressant och ger många möjligheter. 

Kvaliteterna ger upplevelsevärden som tillfredsställer människors behov av 

rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge, och buller är näst efter skräp 

i naturen är det som stör mest (Petersson Forsberg, 2012). 

 Att säkra, utveckla och nyskapa kvaliteterna i den tätortsnära naturen 

kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete från den fysiska planeringen, via 

genomförande till förvaltning och bruk. Det gäller att upprätta mål för vad 

kommunen vill uppnå med olika delar av det tätortsnära landskapet och ha en 

strategi för hur man ska nå dit över tiden. 

 Ett sätt att öka kvaliteterna är också att bejaka initiativ och samverkan 

från medborgare, organisationer, markägare, näringsliv och andra aktörer. 

läS mer:   
FrIluFTSlIV 

planera för friluftsliv: 
natur, samhälle,  
upplevelse.  
Sandell K, emmelin l, 
Fredman p och lisberg 
jensen e, 2010.

carlssons förlag. 

Besökarundersökningar 
i naturområden. 

Naturvårdsverket, 2007.

Vår tätortsnära skog. 
Skogsstyrelsen, 2004.  

BESÖKAR-

UNDERSÖKNINGAR 

I NATUROMRÅDEN

– en vägledning baserad på erfarenheter  

från de nordiska och baltiska länderna
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eXempel: öreBrO – STällNINgSTagaNDe 
För FrIluFTSlIV OcH TäTOrTSNära  
NaTurreSerVaT

örebro blev 2012 utsedd till Sveriges friluftskommun. Från 
politiskt håll har kommunen tydligt tagit ställning för satsningar 
på friluftsliv och rekreation som en del i att bygga en attraktiv 
stad för örebroarna. I den kommunomfattande översiktsplanen 
från 2010 tydliggör kommunen det bland annat så här: 

• Det är viktigt med ett fritidsutbud nära hemmet som kan  
 stimulera till lek, spontanidrott och vardagsmotion. lokala  
 idrottsplatser och hallar ska identifieras och säkerställas  
 och en långsiktig plan för idrottens och friluftslivets mark- 
 behov ska tas fram.
• anläggningar för idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter  
 bör lokaliseras så att de är tillgängliga på ett bra sätt för de  
 grupper som huvudsakligen kommer att nyttja anläggningen.  
 exempelvis bör anläggningar som i stor utsträckning  
 kommer att användas av barn och ungdomar lokaliseras i  
 cykelnära lägen och med tillgång till kollektivtrafik så att  
 barnen kan ta sig dit på egen hand. anläggningarna ska i  
 möjligaste mån vara tillgängliga för personer med funktions- 
 nedsättning.
• antalet badplatser i kommunen får gärna öka. Vid etablering  
 av nya badplatser ska tillgänglighet för människor med  
 funktionsnedsättning säkerställas. För barn och unga är  

 tätortsnära badplatser att föredra.
• aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till  
 redan bullerpåverkade områden.

ett mål i örebro har varit att säkerställa tätortsnära grönområ-
den så att alla i kommunen ska ha nära till naturen oavsett var 
man bor. I dag har örebro 20 kommunala natur- och kulturre-
servat, vilket är unikt i Sverige. De flesta ligger som en ring i 
örebro stads ytterkanter, men även intill kommunens mindre 
tätorter och arbetet för att öka sociala värden pågår succes-
sivt. ett av reservaten är Oset-rynningeviken som tidigare var 
”örebros baksida” med soptipp, industri och militärt övnings-
område. Nu är det förvandlat till ett naturskönt område med 
populära promenadstigar, rikt fågelliv, utsikt över Hjälmaren, 
skridskoåkning på vintern och café. målet är att skapa natur för 
alla och örebro satsar mycket på tillgänglighetsanpassning av 
stigar och besöksmål. en avgörande framgångsfaktor är god 
samverkan – både inom kommunen och med privata markä-
gare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Till 
exempel sköts kommunens naturområden med stor framgång 
av vuxenutbildningen och arbetsmarknadsförvaltningen, som 
utgör en viktig del i arbetsträning för att komma tillbaks på 
arbetsmarknaden.

läs mer på örebro Stads webbplats www.orebro.se. 

Sök: årets friluftskommun.

Naturreservatet Oset-rynningeviken, som tidigare var ”örebros baksida” med soptipp, industri  
och militärt övningsområde, är nu förvandlat till ett naturskönt område med populära promenad- 
stigar, rikt fågelliv, utsikt över Hjälmaren, skridskoåkning på vintern och café. Foto: örebro Stad.
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eXempel: uppleVelSeVärDeN I gröNa  
KIlarNa I STOcKHOlmS läN

är det möjligt att kartera människors upplevel-
ser av den tätortsnära naturen? Det går att 
mäta rekreationsvärden och sociala värden 
genom tillgång till grönområden med höga 
naturvärden, tillgänglighet till grönområden 
genom vägar och stigar inom områden.  
I Stockholms län har kommunerna och region- 
planeringsenheten vid Stockholm läns lands- 

ting arbetat fram en metod för att kartera upplevelsevär-
den i Stockholms gröna kilar. metoden är baserad på forsk- 
ning inom landskapsarkitektur, men har utvecklats utifrån det 
regionala sammanhanget.  
Sju olika upplevelsevärden har identifierats: 
• orördhet och trolska naturmiljöer
• skogskänsla
• utblickar och öppna landskap
• variationsrikedom och naturpedagogik
• kulturhistoria och levande landskap
• aktivitet och utmaning
• samvaro och service.

De identifierade upplevelsevärdena presenteras i tio skrifter, en 
för varje kil (upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna 
kilar, 1-10:2004, regionplane- och trafikkontoret). Samman-
ställningen av upplevelsevärden i de gröna kilarna används 
inom regional planering som underlag för mellankommunal 
samordning, översiktsplanering och detaljplanering, för 
information om rekreations- och friluftsområden, miljökon-
sekvensbeskrivningar och skogsskötsel. på regional och 
kommunal nivå ger den också en överblick över hur olika 
upplevelsevärden är fördelade över kommunen och utgör 
underlag för till exempel bristanalyser, behov av att ut- 
veckla tillgängligheten eller öka kvaliteten. Skogsstyrelsen  
har vidarutvecklat metoden i sitt arbete med skogens sociala 
värden. 

läs mer om metoden och upplevelsevärden på Tillväxt,  
miljö och regionplanerings webbplats www.tmr.sll.se. 

Sök: upplevelsevärden. 

läs mer om Skogsstyrelsens arbete med skogens sociala värden 
på Skogsstyrelsens webbplats www.skogsstyrelsen.se.
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TäNK på: FrIluFTSlIV I DeN FySISKa  
plaNerINgeN

Kommunen ska i översiktsplaneringen redovisa hur de avser 
att ta hänsyn till människors behov av grönområden och 
parker för friluftsliv och rekreation. Viktiga planeringsunderlag 
för att synliggöra friluftslivet är grönstrukturprogram, natur- 
vårdsprogram samt friluftsprogram. Här kan strategier för att 
långsiktigt utveckla förutsättningarna för friluftsliv redovisas. 
planeringsunderlagen kan omfatta: 
• Kartering och värdering av befintliga områden som är  
 viktiga för det vardagliga friluftslivet. Hur används grön- 
 områden i kommunen i dag? Viktiga exkursionsområden  
 för skolor?
• redovisa vilka behov av långsiktigt skydd som finns som  
 till exempel områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.  
• riktlinjer för avstånd från bostad till närparker och grön- 
 områden. Vilka kvaliteter och upplevelsevärden finns och  
 hur kan de långsiktigt utvecklas? Var finns buller- och  
 störningsrisker?
• Hur kan parker och grönområden göras mer tillgängliga? 
• Hur ser tillgängligheten till friluftsområden med kollektiv- 
 trafik, gång respektive cykel ut? 
• Hur kan den byggda miljöns strukturella kvaliteter utvecklas  
 med genvägar, finmaskighet, orienterbarhet och variation  
 för att vidareutveckla målpunkter för rekreation och friluftsliv? 
• Vilka typer av fysisk aktivitet kan ställa särskilda krav på  
 denna struktur och tillgänglighet som exempelvis häst- 
 gårdar och ridvägar?

• Hur kan samverkan med organisationer, föreningar och  
 markägare utvecklas för att tillgodose friluftslivets behov? 

Friluftsliv i detaljplaneringen
• Studera utbud och behov av värden för rekreation och  
 friluftsliv inom och i anslutning till planområdet. 
• Vilka möjligheter till friluftsliv erbjuder landskapet och  
 naturmiljön som kan tas tillvara i planarbetet? 
• Identifiera behov av att säkra och utveckla tillgängligheten  
 till och inom parker och grönområden, till exempel genom  
 gång- och cykelvägar. Finns behov av nya former av  
 tillgänglighet till natur- och kulturvärden?
• Berör de fysiska lösningarna fysisk aktivitet utifrån  
 rekreation och friluftsliv (exempelvis ridning)? 
• Säkras träd och naturmark i tillräcklig omfattning?
• Vilka positiva respektive negativa konsekvenser skapar  
 planen för rekreation och friluftsliv?

Friluftsliv vid bygglov
• påverkar åtgärden förutsättningarna för friluftslivet som  
 exempelvis barriärer mot park- och naturområden? 
• Bibehålls träd och naturmark enligt planens intentioner?

Kopplade dokument
• grönstrukturprogram
• Friluftslivsprogram
• Naturvårdsprogram
• Kultur- och fritidsprogram
• Kartering av skogens sociala värden
• lONa-projekt (lokal naturvård)

eXempel: FrIluFTSprOgram I örNSKölDSVIK

I örnsköldsviks kommun håller det första 
kommunala friluftsprogramet på att ta form 
och som utgår från den nationella friluftspoli-
tiken. För att optimera förutsättningarna till 
god underbyggnad av planen och dess 
ambitioner och prioriteringar, eftersträvas 
högt medborgarinflytande, det vill säga hög 
delaktighet av många målgrupper och in- 

tressenter. med hjälp av enkäter till medborgare 
och föreningar samt flera dialogforum, vill kommunen skapa ett 
brett engagemang och ta ut riktningen mot en hållbar utveck-
ling och markanvändning. Förutom detta kommer man att 
inventera områden som är viktiga för friluftslivet. 

referensgrupper för friluftsplanen är kommunens naturgrupp 
och det nybildade natur- och friluftsrådet. Naturgruppen är ett 
tjänstemannaforum med bred förankring i kommunens alla 

förvaltningar, där deltar tjänstemän från olika kompetensom-
råden: skolornas utepedagog, markingenjören, folkhälsoutveck-
laren, biologen, miljöstrategen, friluftsstrategen, antikvarien 
och parkingenjören. Där förbereds och samordnas olika 
naturutvecklingsfrågor. 

en sammanhållen, långsiktig planering för friluftslivet där 
medborgarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas 
i anspråk ligger i linje med flera av folkhälsoarbetets elva 
nationella målområden. Förutom fysisk aktivitet och rekreation 
som främjande och förebyggande insats, ingår bland annat 
delaktighet och inflytande i samhället och sunda livsmiljöer 
att växa upp och leva i. Friluftslivet som en viktig del i folk-
hälsoarbetet lyfts även fram i örnsköldsviks folkhälso-
politiska program.  

läs mer på örnsköldsviks kommuns webbplats, www.ornskoldsvik.se.

Sök: friluftsprogram.

FaKTa: lONa – lOKal NaTurVårDSBIDrag

Inom ramen för naturvårdsarbetet satsar staten årligen pengar 
på projekt för lokal naturvård (lONa). Nyckelordningen för 
satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, 
friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära 
natur och tillgång till denna. projekten kan avse kunskapsupp-
byggnad, framtagande av underlag som kommunala naturvårds- 

eller grönstrukturprogram, områdesskydd, vård och förvaltning av 
områden, information, folkbildning och annan kunskapsspridning. 

Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som 
beslutar om bidrag till kommunerna.

mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats  
www.naturvardsverket.se 

Foto: johanna martinell
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eXempel: rIDVägSFrämjaNDeT I lerum

lerum är en både befolknings- och hästtät kommun. antalet 
aktiva inom ridsporten beräknas till cirka 3 000 personer. lerum 
har en kommunal ridanläggning och övrig ridverksamhet bedrivs 
genom privata och ideella initiativ. Här fanns trafiksäkerhetspro-
blem och konflikter mellan trafikanter, markägare och ridande, 
och för att lösa problemen bildades föreningen ridvägsfrämjan-
det år 2005 med draghjälp av kommunen. Föreningen hade två 
mål – säkrare ridvägar och vägar användbara för ryttare och 
2007 beslutade kommunalfullmäktige i lerum att avsätta 
budgetmedel för ridvägar. 

I dag har kommunen anlagt fem delsträckor i nära samarbete 
med föreningen som identifierar var de största behoven finns 
och presenterar förslag till sträckningar. Visionen är att kunna 
rida runt hela kommunen men till att börja med bygger man 
sträckor i prioriterade områden som kan knytas ihop i ett senare 
skede. 

målsättningen är att sänka kostnaderna för att anlägga 
ridvägar genom en förbättrad framförhållning och samplanering 
med exempelvis motionsspår, leder och vägar för flera 
kategoriers behov.

läs mer om hästar och friluftsliv på lerums kommuns webb-
plats www.lerum.se.

FaKTa: rIDNINg SOm reKreaTION  
OcH FrIluFTSlIV

antalet hästar i landskapet har ökat dramatiskt de senaste 
decennierna. I dag är hästar och ridning en folkrörelse och 
livsstil för cirka 500 000 aktiva ryttare. med 360 000 hästar 
eller 39 hästar per 1 000 invånare är Sverige näst hästtätast  
i europa efter Island. av dessa finns tre fjärdedelar inom eller  
i närheten av tätorter (jordbruksverket, 2010). ridsport är också 
landets näst största ungdoms- och flicksport efter fotbollen 
och det är den största handikappidrotten. Vid landets omkring 
500 ridskolor genomförs årligen 5 miljoner ridtimmar. många 
ridskolor har öppet från tidig morgon till sen kväll 365 dagar 
om året. Detta gör att de fungerar som fritidsgårdar för många 
unga, framför allt flickor. möjligheten att ta sig till och från stallet 
på ett lätt och trafiksäkert sätt är viktigt för dessa ungdomar.

Särskilt för barn med funktionsnedsättning kan ridning vara en 

sport och fritidsaktivitet som ger möjligheter till rörelse, att ta 
sig ut i naturen och att vistas i ett socialt sammanhang. cirka 
4 000 personer med funktionsnedsättning ägnar sig åt fritids- 
ridning (Boverket, 2011). Hästar har också visat sig betydelse-
fulla i olika terapeutiska sammanhang. 

Till följd av det ökade antalet hästar så ökar också behovet av 
ridvägar, ridstigar, beteshagar och stall. Därför behövs sats- 
ningar på nödvändig infrastruktur och anläggning för att möjlig- 
göra denna form av rekreation och idrott. Viktigast är att rid- 
vägen börjar och slutar vid stallet, helst utan att tvingas passera 
farliga ställen med trafik och möten med andra trafikanter. Det 
är också en fördel att kunna rida till närbelägna träningsanlägg-
ningar i stället för att tvingas köra med bil och släp. genom en 
förutseende planering, och kontakt mellan kommunen och 
hästsektorn går det att kartlägga var de största behoven finns 
och finna lösningar som förbättrar tillgänglighet och säkerhet 
samt minskar risken för konflikter.

Vid landets omkring 500 ridskolor genomförs årligen 5 miljoner ridtimmar. Foto: IBl Bildbyrå aB
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Folkhälsan är en av våra stora utmaningar. I dag rör vi oss för lite. Hur kan den 

byggda miljön planeras, byggas och utvecklas så att rörelse blir en naturlig del 

av vardagen? Hur kan gång och cykling bli ett alternativ till biltransport? Och hur 

kan tillgången på stimulerande miljöer för lek, friluftsliv och rekreation säkras?  

 Denna vägledning handlar om den fysiska planeringens möjligheter att 

utveckla miljöer och strukturer som stödjer fysisk aktivitet. Vi utgår från lag- 

stiftning, forskning, nationella mål och goda exempel för att lyfta fram hur 

planeringen kan bidra till ett mer hälsofrämjande bebyggelselandskap. 

Box 534, 371 23 Karlskrona

Besök: Drottninggatan 18, Karlskrona,  

och Norrlandsgatan 11, Stockholm

www.boverket.se


