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Förord

Kommunerna i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala samt landstingen i
Stockholms och Uppsala län har i många år samarbetat kring den långsiktiga
utvecklingen i det s.k. ABC-stråket. Stråkets utvecklingspotential har studerats ur många aspekter, såsom tillgänglighet, ekonomisk utveckling, utbyggnadsmöjligheter av bostäder och arbetsplatser m.m. Men stråkets värden
ur natur- , kultur- och rekreationssynpunkt har inte belysts på liknande sätt
eller som en viktig faktor för regional attraktivitet. Det har samtidigt funnits
behov att utveckla ett mer långsiktigt samarbete över kommun- och länsgränsen kring dessa frågor, för att öka kunskapen om värden i gränszoner,
utbyta erfarenheter om brister och utvecklingspotentialer eller för att skapa
en gemensam målbild för området.
Det saknas idag etablerade metoder för att identifiera attraktiva naturoch kulturmiljöområden eller kvaliteter, i ett regionalt sammanhang. En
del av arbetet har därför ägnats åt begrepps- och metoddiskussioner och
prövande av olika angreppssätt såsom analyser med stöd av Geografiskt
Informationssystem, kartpresentationer och expertbedömningar.
Studien visar att stråket har höga natur- och kulturvärden som bidrar till
en attraktiv miljö för boende, verksamma och besökande. Studien fokuserar på gröna och blå upplevelsevärden i vid bemärkelse, från rent friluftsliv
till evenemang i eller i anslutning till naturmiljöer. Särskild vikt läggs vid
vattenanknutna upplevelsevärden, t.ex. vattenleden mellan Uppsala och
Stockholm.
Bette Malmros, RTK har varit projektledare med stöd av en arbetsgrupp,
bestående av Göran Carlén och Anders Eriksson, Uppsala kommun; Johan
Elfström, Knivsta kommun; Katarina Borg, Stockholm stad och Marie
Halldin/Håkan Talling/Nils Oden från Upplands Väsby kommun.
Förhoppningen är att studien kan vara till nytta för stråkets utveckling,
som planeringsunderlag i ett vidare perspektiv och kan stimulera till fortsatt
samverkan över kommun- och länsgränser i dessa frågor.
Stockholm april 2007-04-16
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Denna rapport behandlar gröna och blå upplevelsevärden som kan förväntas ha
betydelse för attraktiviteten i ABC-stråket och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Studien beskriver upplevelser i vid bemärkelse, från rena naturupplevelser såsom
friluftsliv, till evenemang som rockkonserter utomhus, d.v.s. aktiviteter och upplevelser förknippade med skilda platser i ”gröna” eller ”blå” omgivningar. Studien
lägger särskild vikt vid vattenanknutna upplevelsevärden. Grönområden som ligger
nära vattendrag har ett särskilt värde, både ur naturvårds-, rekreations- och turistisk
synpunkt. Många vattendrag har också i sig rekreativa funktioner för t.ex. båtliv,
skridskoåkning, vattensport och fiske. Rapporten redovisar också olika sätt att lyfta
fram regionalt attraktiva gröna/blå miljöer, liksom områden med särskilda potentialer. Resultaten presenteras på ett tiotal kartor.
Idag saknas etablerade metoder för att i ett regionalt sammanhang, identifiera
denna typ av kvaliteter eller områden. En stor del av arbetet har därför ägnats åt
begrepps- och metoddiskussioner och prövande av olika angreppssätt: GIS-analyser
för att identifiera upplevelsevärden, tillgänglighetsanalyser och expertbedömningar.
Tillvägagångssättet illustreras nedan.

GIS-analys

Expertbedömning

Olika kartor
Tillgänglighet

Metoderna, kartorna och databasen som utvecklats och använts i studien har potential att användas för fortsatta samarbeten över läns- och kommungränser, för att
utveckla upplevelsevärden och tillgängligheten till dem. Underlaget är också intressant i ett bredare utvecklingsperspektiv för exempelvis bebyggelseplaneringen och
turistnäringen.
Resultaten visar att ABC-stråket har mycket stor tillgång på attraktiva gröna och
blå miljöer i vid bemärkelse. Mälaren och alla sjöar och vattendrag, varierande natur,
rika kulturmiljöer, spår, leder och evenemang är exempel på värden som finns idag
och som har stora möjligheter att utvecklas i framtiden. Ett upplevelsemässigt viktigt
stråk, med särskilt stor potential för utveckling, är vattenleden mellan Uppsala och
Stockholm.
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Summary

This report looks at green and blue “experience values” which can be expected to be
significant to the attractiveness of the Stockholm-Uppsala corridor (the ABC corridor)
and from the perspective of regional development. The study describes experiences in
a broad sense, from pure experiences of the countryside, such as outdoor recreation,
to events such as open-air rock concerts, in other words activities and experiences
associated with different locations in “green” or “blue” surroundings. The study especially emphasises the value of activities associated with water. Green areas close to
water have a particular value in terms of nature conservation, recreation and tourism.
Many of our lakes and rivers also incorporate recreational functions, e.g. sailing,
skating, water sports and fishing. The report also covers different ways of highlighting
attractive green/blue environments in the region and areas with particular potential.
The results are presented on about ten maps.
There are currently no established methods for identifying these types of qualities
or areas in a regional context. Much of the work has therefore involved discussing
methods and concepts and testing different approaches, e.g. GIS analyses to identify
experience value, accessibility analyses and expert assessments. The method used is
illustrated below.

GIS-analysis

Expert
assessment

Maps
Accessibility

The methods, maps and the database developed and used in the study have the potential to be used in ongoing joint projects across county and municipal boundaries
to develop these experience values and their accessibility. The underlying data is also
interesting in a wider sense, e.g. in town planning and developing tourism.
The results show that the ABC corridor is rich in access to attractive green and blue
environments in a broad sense. Lake Mälaren and all the area’s lakes and rivers, varied
countryside, rich cultural settings, trails, paths and events are examples of assets which exist
at the moment and which offer major development opportunities in the future. One important
area with particular development potential, in terms of experiences, is the waterway between
Uppsala and Stockholm.
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Inledning

Bakgrund
Kommunerna i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala samt landstingen i Stockholmsoch Uppsala län samarbetar under lång tid kring den långsiktiga utvecklingen i de
båda storstadsregionerna och längs det stråk (det s.k. ABC-stråket) som förbinder
dem. I ABC-stråkets samarbete ingår Uppsala kommun, Stockholms stad, Knivsta
kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun, Vallentuna kommun, Sundbyberg kommun, Solna kommun, Regionförbundet i Uppsala län
och Regionplane- och trafikkontoret (RTK) i Stockholms landsting.
Utvecklingspotentialen i området har studerats vad gäller tillgänglighet och
ekonomisk utveckling, företag och utvecklingsområden, utbyggnadsmöjligheter av
bostäder och arbetsplatser samt integration. Analyser har visat på en stor utvecklingspotential. Det finns starka skäl att söka förbättra samverkan mellan den offentliga sektorn, universiteten och näringslivet i den funktionella region som alla parter
ingår i. Planering för bebyggelse, verksamheter och utveckling av transportsystemet
behöver ske mot bakgrund av ett tillräckligt vidsträckt geografiskt perspektiv och
insikt om de vidgade funktionella sammanhangen inom stråket och i Mälarregionen.
Fem frågor är prioriterade i det fortsatta gemensamma arbetet:
•

Marknadsanalys av utbud/efterfrågan gällande bostäder.

•

Översyn av riksintresset Arlanda och kopplingen Arlanda – näringslivet.

•

Främjandet av stationssamhällen.

•

Tekniska system, en gemensam översyn för stråket.

•

Attraktiviteten avseende grönområden och rekreation.

Föreliggande studie ligger inom ramen för den sistnämnda punkten ovan. ABCstråkets höga natur- och kulturvärden bidrar till en attraktiv miljö för boende,
verksamma och besökande. Dessa resurser tas ibland för givna och behöver lyftas
fram i utvecklingsplaneringen i stråket. Flera aktörer har även påtalat behovet av att
utveckla planeringsverktygen och samarbetena kring gröna värden/grönstrukturen i
ett storregionalt sammanhang.
Grönområden som ligger nära vattendrag har ett särskilt värde, både ur naturvårds-, rekreations- och turistisk synpunkt. Många vattendrag har också i sig rekreativa funktioner för t.ex. båtliv, skridskoåkning, vattensport och fiske. I det programarbete som föregick detta arbete uppmärksammades särskilt det upplevelsemässigt
viktiga Mälarstråket, d.v.s. vattenleden mellan Uppsala och Stockholm.
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Mål, syfte, avgränsning
Målsättningen för arbetet har varit att:
•

ta fram en gemensam redovisning av gröna och blå (vattenanknutna) upplevelsevärden inom ABC-stråket.

•

identifiera regionalt intressanta områden med tonvikt på attraktivitet.

•

utveckla och pröva metoder för att identifiera dessa värden.

•

utveckla samarbete över kommun- och länsgränser kring de gröna frågorna.

Den här rapporten presenterar resultat från de tre första punkterna. Vad gäller
samarbetet över kommun- och länsgräns har det utvecklats på två sätt inom detta
projekt. Dels har arbetsgruppen varit sammansatt av kommuner/landsting på båda
sidor länsgränsen, dels har samtliga kommuner inom studieområdet inbjudits att
medverka med representanter vid två tillfällen, ett informationsmöte och en workshop.
Inriktningen på upplevelsevärden och attraktivitet sätter människan i fokus för
värdering av gröna och blå miljöer. Det handlar om upplevelser för människor i egenskap av boende, verksamma och besökare i regionen. Detta fokus har också inneburit
att ekologiska och naturvårdsaspekter på det ”gröna” behandlats indirekt, d.v.s. inte
som rent biologiska värden utan som naturvärden som vi människor upplever dem.
ABC-stråkets avgränsning bygger främst på de viktigaste transportlederna och befolknings-/sysselsättningskoncentrationerna mellan Uppsala och Stockholm. I föreliggande studie har gjorts en utvidgning för att fånga in även den västra ”kustremsan”
längs vattenleden på Mälaren mellan städerna, samt en utvidgning mot öster för att
fånga in särskilt viktiga gröna och blå värden.
I ett långsiktigt perspektiv är syftet att ge underlag till ett fortsatt samarbete mellan aktörerna i stråket bland annat avseende följande:
1. Utveckla och tillämpa planeringsunderlaget/metoderna.
2. Sätta fokus på och utveckla attraktiviteten i Mälarstråket Stockholm-Uppsala.
3. Uppmärksamma turistnäringen och den fysiska planeringen på potentialer i stråkets gröna/blå miljöer.
4. Utveckla informationen till boende/besökare.
5. Utveckla kontinuerligt samarbete kring de gröna värdena över kommun- och
länsgräns i stråket.
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Målgrupp och läsanvisning
Målgruppen för studien är framför allt politiker och tjänstemän verksamma i ABCstråket. Studien har i vissa avseenden pilotkaraktär. Ytterligare en målgrupp är
därför planerare och forskare som ägnar sig åt gröna miljöers upplevelsevärden och
attraktivitet.
Kapitlet ”Begreppsdefinititioner och metodansats” redovisar tolkningen av
centrala begrepp i arbetet och hur den empiriska delen av arbetet utformats för att
korrespondera mot dessa begrepp. Sist i kapitlet ges en schematisk överblick över
metodiken och de kartor som framställts. Därefter följer empiriska resultat i två kapitel: ”Platser med upplevelsevärden” och ”Regionalt attraktiva områden”
I kapitlet ”Platser med upplevelsevärden” redovisas och beskrivs ett antal kartor
med olika kategorier av upplevelsevärden i ABC-stråket. Kortfattade beskrivningar
av hur de skilda upplevelsevärdena definieras finns i kapitlet. Den som är mer intresserad av hur upplevelsevärdena definierats och karterats hänvisas till bilaga 1.
I kapitlet ”Regionalt attraktiva områden” visas och beskrivs först resultat från två
olika angreppssätt att söka ringa in de regionalt sett mest attraktiva gröna/blå miljöerna i ABC-stråket. Därefter visas och kommenteras ett par mer sammansatta kartor
för att underlätta en jämförelse mellan metoderna.
Under kapitelrubriken ”Reflexioner, utvecklingsmöjligheter och tillämpningar”
summeras och tolkas viktiga iakttagelser kring metod och resultat samt diskuteras
utvecklingsmöjligheter enligt punkterna 1–5 enligt ovan. Ett par tillämpningar/kartor redovisas också, med fokus på gränskommunala respektive vattennära områden
Till rapporten hör ett antal bilagor. Bilaga 1–3 bör läsas av den metodintresserade.

Organisation
Projektet har letts av RTK genom Bette Lundh Malmros. Till sitt förfogande har Bette
haft en arbetsgrupp bestående av representanter från Uppsala, Knivsta, Stockholm
och Upplands Väsby som regelbundet följt och utvecklat arbetet. Det praktiska
utförandet har konsultföretaget WSP stått för. Metodutvecklingen har skett i samråd mellan arbetsgruppen och WSP. Projektet har också kontinuerligt rapporterats
i ABC-samarbetets tjänstemannagrupper samt vid två tillfällen för dess politiska
representanter. Studien föregicks av ett inledande programarbete med i stort sett
samma aktörer. Rapporten har författats i samarbete mellan WSP och medlemmar i
arbetsgruppen.
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Begreppsdeﬁnitioner och
metodansats
Etablerade metoder saknas för att identifiera ”regionalt intressanta områden med
tonvikt på attraktivitet”. Därför har en stor del av arbetet ägnats åt begrepps- och
metoddiskussioner. I det följande kapitlet redovisas de viktigaste begreppsmässiga
utgångspunkterna följt av en redogörelse för vilka metoder som slutligen använts.

Begreppsmässiga utgångspunkter
Frågan om vad som konstituerar regional attraktivitet i gröna/blå miljöer har varit
central i arbetet och en arbetshypotes formulerades tidigt i projektet, d.v.s. att attraktiviteten hos en plats är en funktion av dess upplevelsevärde och dess tillgänglighet
för befolkningen/besökarna i en godtyckligt avgränsad region.
Attraktivitet betyder i vid bemärkelse dragningskraft, eller gravitation mellan
objekt1, i det här fallet dragningskraft mellan människa och plats för upplevelser
i gröna/blå miljöer. Attraktivitetens styrka eller storlek kan ses som en funktion
av platsens upplevelsevärden och den uppoffring som krävs för att ta del av dessa
värden.
Med upplevelsevärde avses här en kvalitet förknippad med platsen som gör
den önskvärd att uppleva genom besök. Upplevelsen kan bestå i att exempelvis
vistas i en grön/blå miljö och med sina sinnen ta del av natur och kultur eller att
utföra aktiviteter som platsen möjliggör. Det upplevda värdet är ett resultat av å ena
sidan individers förväntningar, värderingar, minnen, kunskaper med mera och å
andra sidan platsens kvaliteter: dess specifika egenskaper, om den ger möjlighet till
flera olika sorters upplevelser (sammanfallande upplevelsevärden) och hur vanligt
förekommande den aktuella typen av miljö är i regionen (unikhet). Upplevelsevärdet
varierar mellan individer efter deras preferenser. Sett över en befolkning kan sägas
att upplevelsevärdet hos en plats är summan av individernas värdering av platsen.
Uppoffringen eller kostnaden för ett besök beror på flera faktorer. En viktig
sådan faktor är tillgänglighet i termer av exempelvis restid, reskostnader, parkeringsmöjligheter, besöksavgifter och andra restriktioner för tillträde. Uppoffring kan
också handla om att t.ex. söka information och rent fysisk ansträngning.
Med resonemanget ovan ligger det nära till hands att dra slutsatsen att ju attraktivare ett område är desto fler besökare har det. Det är ju resultatet av alla individers
avvägning mellan nyttan (värdet) av ett besök och uppoffringen. Besöksfrekvensen
hos en plats beror emellertid även på vilka kunskaper regionens invånare och besökare har dels om platsens egenskaper, dels om vilka uppoffringar som måste göras för
att ta sig dit. Eftersom samtliga individer inte kan förväntas ha fullständig information om vare sig de skilda gröna/blå miljöerna i hela regionen eller vilka uppoffringar
som krävs för besök i alla dessa miljöer blir därför besöksfrekvensen på en plats inte
ett mått på den verkliga, men väl den manifesta attraktiviteten.

1. Dragningskraften, eller gravitationen, deﬁnieras i den klassiska fysiken
som en funktion av de ingående objektens massor och avstånden dem
emellan.
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Manifest attraktivitet kan alltså förändras inte bara genom att en plats ändrar egenskaper eller genom att de faktorer som påverkar uppoffringen för besök förändras,
utan även genom informationsinsatser och marknadsföring.
Så till frågan om vad som är en regionalt attraktiv grön/blå miljö. I sin enklaste
mening borde det innebära att platsen attraherar en stor del av regionens innevånare
och besökare. Med en stor region (som ABC-stråket) som innehåller flera befolkningskoncentrationer kan finnas anledning att särskilja den ”regionala” attraktiviteten från den ”lokala”. Den manifesta regionala attraktiviteten hos en plats borde
kunna mätas som antalet besökare från andra delar av den valda regionen än den
nära (lokala) omgivningen. Bevekelsegrunderna till sådana besök är rimligen 1) att
motsvarande upplevelsevärde inte finns i individens egen lokala miljö; eller 2) att
besöket utgör del i en kombinationsresa (sekventiella besök med skilda ändamål) där
valet av plats för besök i grön miljö varit underordnad huvudsyftet med resan2.
Att dra gränsen mellan det lokala och det regionala enligt ovan är vanskligt. Ett
praktiskt sätt att definiera den manifesta regionala attraktiviteten är att utgå från den
administrativa indelningen och se på besök över kommungräns. Den infallsvinkeln är
högst relevant i ABC-stråket eftersom kommungränser i många fall skär på ett sådant
sätt att ett grönområde i en kommun är av stor betydelse för invånarna i en annan.
Det finns slutligen en mer överordnad tolkning av regional attraktivitet hos
gröna/blå miljöer som inte skall förbises: dessa miljöers sammanlagda bidrag till
attraktionskraften hos en region gentemot omgivningen och de egna invånarna. Det
handlar om bidrag till dragningskraften för inflyttning och besök utifrån och för att
behålla redan boende och etablerade verksamheter.

Metodansats
Arbetets empiriska delar har fokuserat på två fält: 1) att ta fram ett gemensamt
underlag för gröna/blå upplevelsevärden och 2) att identifiera regionalt intressanta
områden med tonvikt på attraktivitet. Att det finns ett samband mellan de två delarna
framgår av begreppsdiskussionen ovan.

Upplevelsevärden
Arbetet med att kartera gröna och blå upplevelsevärden har skett med stöd av GIS
utifrån kommunalt och regionalt underlagsmaterial. En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att använda sådant material som varit jämförbart mellan kommuner och
län. Utvalda delar av RTK:s kunskapsunderlag ”Upplevelsevärden” har används och
kompletterats för delar av stråket. Vissa nya underlag har för hela eller delar av ABCstråket tagits fram inom projektet. Kommunala företrädare för de gröna frågorna
men även företrädare för turistfrågor har kontaktats för att inhämta underlag om
vissa värden i den egna kommunen och stämma av information.
2. En förklaring till besök är naturligtvis också informationsbrist, exempelvis
att man trott att platsen har kvaliteter som den sedan visar sig inte ha eller att man besöker platsen för att skaffa sig kunskap om dess kvaliteter.
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Alla underlagsdata konverterades till rasterformat med 250 meters upplösning. Tre
grova kategorier upplevelsevärden inom gröna/blå miljöer har karterats: naturupplevelser, service/anordningar/evenemang samt kulturhistoriska upplevelser. För
mer ingående beskrivning och motivering av urval hänvisas till kapitel ”Platser med
Upplevelsevärden” och bilaga 1.
Det har inte varit praktiskt möjligt att värdera eller rangordna olika typer av miljöer t.ex. badplats, naturreservat, tystnad, mötesplats m.m. Upplevelsen av rofylldhet
och ensamhet kan t.ex. vara lika viktig som ett motionsspår. Det har inte heller varit
möjligt att värdera eller rangordna skilda miljöer med samma typ av upplevelsevärde.
Exempelvis går det inte att utläsa huruvida en badplats är bättre eller sämre än någon
annan. Däremot går det att utläsa hur många olika upplevelsevärden som finns på
samma plats

Regionalt attraktiva områden – två angreppssätt
Att finna metoder att identifiera regionalt intressanta områden med tonvikt på attraktivitet har varit en utmaning. Arbetet har kommit att fokusera på såväl redan ”erkänt”
attraktiva områden som områden med potential att bli det. Till sist har två skilda
ingångsmetoder använts, en kvantitativ och en kvalitativ, vars resultat kan jämföras
och kopplas ihop med varandra på skilda sätt.

Metod A – GIS-analys, kvantitativ metod
Metoden utgår från de två olika faktorer som konstituerar attraktiviteten – upplevelsevärdet och uppoffringen som krävs för besök.
Uppoffringen har fått representeras av den regionala tillgängligheten. Den regionala tillgängligheten har av praktiska skäl i sin tur begränsats till att vara en funktion av restid till varje plats och befolkningsfördelningen över hela den studerade
regionens yta.
Upplevelsevärdena har karterats enligt ovan. Tillgängligheten för bil- och kollektivtrafik för varje rasterruta till alla andra rutor karterades i särskild ordning och
viktades mot folkmängden i respektive ruta. På så sätt tilldelades varje ruta ett
eget tillgänglighetsvärde. Upplevelsevärdena har som nämnts inte varit möjliga att
rangordna. Däremot har värdetätheten använts som ett slags mått. Rasterrutor med
många olika typer av upplevelsevärden har antagits ha sammantaget högre upplevelsevärden än sådana med få. Områden med många sammanfallande upplevelsevärden
och hög regional tillgänglighet har antagits vara regionalt attraktiva medan de med
många sammanfallande värden och låg tillgänglighet betraktats som potentiellt
attraktiva.

Metod B – Expertbedömning, kvalitativ metod
Denna metodansats ger bland annat möjlighet att fokusera mer direkt på den manifesta attraktiviteten genom experters helhetsbedömningar av besökstryck. Vidare
kan experterna också göra bedömningar av hur höga ett områdes kvaliteter/upp-
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levelsevärden är relativt andra områden. Vid en workshop med kommunala experter
på grönfrågor fångades sådana grönområden in som var – eller skulle kunna bli
– intressanta besöksmål över kommungränserna. Deltagarna uppmanades att tänka
brett; d.v.s. inkludera kulturvärden, evenemang eller andra upplevelsevärden som
inte nödvändigtvis bygger på naturvärden utan upplevelser som sker i eller i anslutning till naturen. Workshopen genomfördes som grupparbeten där experterna möttes
i olika konstellationer så att alla kommuner möttes. Frågorna som skulle besvaras var
följande:
1.

Vilka grönområden besöker dina invånare i andra kommuner?

2.

Vilka grönområden i andra kommuner skulle kunna bli ett besöksmål om de
gavs bättre tillgänglighet

3.

Vilka grönområden menar du har unika värden i den egna kommunen och som
eventuellt inte har blivit markerade genom fråga 1 och 2.

Beträffande fråga 1 och 2 hade värdkommunens företrädare möjlighet att ”påminna
om” områden som han eller hon trodde var attraktiva besöksmål för andra kommuners medborgare. Det var dock de andra kommunrepresentanterna som avgjorde
huruvida det faktiskt var ett viktigt besöksmål eller inte. Alla områden som lyftes
fram under workshopen redovisades på kartor. Kategori 2 och 3 slogs samman till en
(potentiellt regionalt attraktiva områden). För mer information om hur workshopen
gick till och vilka som deltog se bilaga 3.

Jämförelse mellan metoderna
Kriterierna som använts i de olika metoderna kan sammanfattas som följer:
Regionalt attraktiva platser/
områden

Potentiell regionalt attraktiva
platser/områden

Metod A
GIS-analys

område med hög regional tillgänglighet tillsammans med många sammanfallande upplevelsevärden

område med många sammanfallande
upplevelsevärden men med låg regional tillgänglighet

Metod B
Expertbedömning

område som är utpekat av minst en
kommun utanför ”värd”-kommunen
som viktigt besöksmål

område med mycket höga upplevelsevärden (enligt värdkommunen) och
som ej pekats ut som viktigt besöksmål
av annan kommun

Metoderna kompletterar varandra. Det bör noteras att kriterierna för det ”regionala”
skiljer sig åt mellan metoderna. I metod B definieras det ”regionala” i princip som
mellankommunala intressen, d.v.s. större besöksströmmar eller potentiella sådana
över kommungränser. I metod A saknar administrativa gränser betydelse och ingen
åtskillnad görs mellan lokal och regional tillgänglighet. Det man i metod B i princip
kan missa är områden av betydelse för flera olika befolkningskoncentrationer som
råkar ligga inom samma kommun som området. Befolkningskoncentrationerna och

Upplevelsevärden i ABC-stråket 17

stråkets geografi talar dock för att sådana områden ändå fångats in i den kvalitativa
delen.
Metod A är mer teoretisk och har fördelen att den utgår från projektets definition
av vad som konstituerar attraktivitet. En nackdel är de praktiska svårigheter som
funnits att mäta/värdera de ingående faktorerna. Förhållandet att uppoffringen
begränsats till att representeras av restid för befolkningen och att upplevelsevärdenas
storlek representeras endast av värdetätheten leder för begränsad träffsäkerhet och
därmed osäkerheter vad gäller metodens validitet, det vill säga metodens förmåga att
mäta det den är avsedd att mäta.
Avsikten med metod B var att få en helhetsbedömning, där faktorer som metod
A inte kunnat beaktas skulle kunna vägas in av experterna i deras bedömningar där
också kunskaper om besökstryck kunde ge direkt utslag. Metod B resulterar dels i
manifest attraktivitet (fråga 1 i workshop) dels i potentiell attraktivitet (fråga 2 och 3 i
workshop). Tillsammans utgör dessa två resultat en kvalitativ ansats att identifiera
regionalt attraktiva områden. Även den kvalitativa metoden rymmer osäkerheter
avseende validiteten. Vi vet inte säkert att andra experter skulle redovisa samma
områden och utbredningar. Det gäller främst för de delar som ligger i utkanten av
studieområdet, där rimligen kännedomen om förhållandena varit begränsad till färre
kommunrepresentanter än i centrala delar, där fler hade kunskap och där områden markerades under informationsutbyten mellan flera parter. Bäst validitet har
förmodligen redovisningen av ”attraktiva områden” som krävde minst antal egna
bedömningar och avvägningar.
Båda metodansatserna kan utvecklas. I metod A kan man pröva att vikta olika
typer av upplevelsevärden mot varandra (t.ex. badplats mot motionsled) liksom olika
kombinationer av typer. Tillgänglighetsmåtten kan utvecklas så att man skiljer mellan lokal och regional tillgänglighet. Jämförelsen med resultaten från metod B kan
nyanser vilken vikt tillgängligheten har för attraktiviteten i relation till upplevelsevärdenas vikt. Resultatet från metod B kan exempelvis vidareutvecklas genom
att materialet gås igenom av fler experter inom berörda kommuner för revision. Där
finns en plattform för fortsatt mellankommunalt samarbete. Se vidare kapitel ”Reflexioner, utvecklingsmöjligheter och tillämpningar”
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Schematisk beskrivning av metodik och kartframställning

Expertbedömning

GIS-analys

Naturupplevelser

1

Service,
anordningar &
evenemang 2

Sammanfallande
värden

Kulturhistoriska
upplevelser

3

Tillgänglighet

5

4

Fem eller ﬂer Tillgångligheten
och sammanfallande
värden >5
Resultat från expertbedömning

6

7
Attraktiva områden

Attraktiva
områden –
jämförelse

Potentiellt attraktiva områden

8

Tillgängligheten och
potentiellt regionalt
attraktiva områden
9
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Platser med Upplevelsevärden

Karteringen av gröna och blå upplevelsevärden har gjorts med stöd av GIS och redovisas som tre huvudkategorier upplevelser; naturupplevelser; service, anordningar och
evenemang; samt kulturhistoriska upplevelser. GIS-karteringen bygger i huvudsak på
befintligt kommunalt och regionalt underlagsmaterial.
Urvalet av underlag har skett mot bakgrund av studiens syfte, ekonomiska
förutsättningar och tillgång till underlag inom ramen för projektet. Tillgången till
underlag och dess innehåll, varierar mellan kommuner och län. Några nya underlag
har tagits fram för hela eller delar av ABC-stråket, t.ex. strandpromenader, båthamnar, evenemang och utsiktsplatser. Flera underlag är hämtade direkt från projektet
Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar, utfört av Regionplane- och
trafikkontoret (2004). Bara de områden som klassificerats som ett område med s.k.
”mycket högt” upplevelsevärde i det materialet, har använts i denna studie. RTK:s
material beskriver de gröna kilarnas sociala värden men omfattar endast en del av
ABC-stråket, närmare bestämt ett område på cirka tre mils avstånd från Stockholms
city. Upplevelsevärdena för norra och östra delen av Sigtuna, i Knivsta, Håbo och
Uppsala kommun har kompletterats utifrån befintlig kunskap. Samtliga kartor är
uppbyggda av rasterrutor, där den minsta rutan är 250 x 250 meter. Varje ruta som
innehåller ett eller flera av dessa upplevelsevärden har markerats med en färgton. Ju
djupare färgton en ruta har, desto fler värden innehåller den.

kilen

kilen

Karta som visar avgränsning för projektet ”Upplevelsevärden”. Den mörkgröna linjen visar
avgränsning för projekt Upplevelsevärden.
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Metodiken för urvalskriterier och värdering för Upplevelsevärden finns närmare
beskrivet i bilaga 1.
Studien bygger på människans upplevelser i eller i anslutning till ”gröna och blå
miljöer”. Utgångspunkten har därför varit bredare än klassiska friluftsstudier och
karteringen bygger på ett spektrum av upplevelser alltifrån rena naturupplevelser till
kulturhistoriska miljöer och landskap, utsiktsplatser, attraktioner som evenemang,
museer till anläggningar såsom golfbanor, båthamnar m.m.
Studien har särskilt beaktat attraktionsvärden i eller invid vatten, dels för att
Mälaren är en gemensam tillgång i ABC-stråket men även för att områden som ligger
i eller invid vatten har särskilt höga natur- och rekreationsvärden.
Upplevelsevärden för vattnet har samordnats med RTK:s metodutveckling för
”Vattenvärden”, där underlag som beskriver vattnets sociala aspekter använts.
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Avgränsning för studien
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Naturupplevelser
Naturupplevelser innefattar sex typer av upplevelser; orördhet och trolska naturmiljöer, skogskänsla, utblickar och öppna landskap, variationsrikedom och naturpedagogik, vattennära och tysta områden. De fyra första upplevelserna är hämtade
från RTK:s projekt Upplevelsevärden. De två andra upplevelserna vattennära och
tysta områden, har lyfts fram mot bakgrund av projektets fokus på vatten och stråkets
specifika förutsättningar med stora bullerpåverkade områden (bl.a. från Arlanda,
E4 och stambanan). Tystnad är en parameter som återkommer i flera aspekter inom
naturupplevelser, till exempel orördhet och trolska naturmiljöer, utblickar och öppna
landskap, skogskänsla och även som en egen aspekt tysta områden.
Ett GIS-skikt har skapats för varje typ av upplevelse. För att en ruta ska erhålla
värdet ett krävs att alla ingående parametrar är uppfyllda. Om det till exempel
förekom både äldre skog och tystnad i en ruta, men kriteriet för nyckelbiotop ej var
uppfyllt, fick denna ruta således värdet noll i skiktet orördhet och trolska naturmiljöer. Varje ruta på kartan kan få ett värde mellan noll och sex (ett för varje uppfylld
typ av upplevelse). Varje ruta som innehåller ett eller flera av dessa upplevelsevärden
har markerats med en färgton. Ju djupare färgton en ruta har, desto fler naturupplevelsevärden innehåller den.
Upplevelse

Underlag

Orördhet och trolska
naturmiljöer

Upplevelsevärden RTK. Områden med skog över 100 år, vissa nyckelbiotoper, avskildhet och tystnad.

Skogskänsla

Upplevelsevärden RTK. Skog över 60 år identifierades med hjälp av
kommunala underlag för Sigtuna, medan Terrängkartans skogsunderlag användes till Knivsta och Uppsala.

Utblickar och öppna
landskap

Upplevelsevärden RTK. Kompletterat för Uppsala, Knivsta och
Sigtuna från kommunala tjänstemän.

Variationsrikedom och Upplevelsevärden RTK. Kompletterat för Uppsala, Knivsta och
naturpedagogik
Sigtuna från kommunala tjänstemän.
Tystnad

Tystnad definierades som områden med lägre bullernivåer än 45 dBA
ekvivalent ljudnivå. Tysta områden 2004, RTK och Uppsala översiktsplan med buller från flygplats och skjutbanor.

Vattennära

Område inom 50 m från vatten.

Beskrivning av parametrar för upplevelsevärden, se bilaga 1.

Kommentar till karta
Kartan visar en stor utbredning av olika naturvärden i stråkets norra del, där bebyggelsen tar mindre yta i anspråk. Det sammanfallande värdet av olika naturupplevelser
är störst i vattennära områden, främst vid Mälarstränder men även i anslutning till
insjöar. Järvafältet uppvisar en stor koncentration av olika naturupplevelser, liksom
Rösjökilens västra delar och i Sigtuna. Runt Arlanda och på Uppsalaslätten kan man
utläsa en brist på denna kategori av upplevelsevärden.
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Service, anordningar och evenemang
Service, anordningar och evenemang innefattar fem typer av upplevelser: evenemang, stråk och leder, anläggningar och aktiviteter, service och information, och
aktivitet på vatten. Många av dessa underlag är hämtade från Terrängkartan, kommunkartor, RTK:s projekt Upplevelsevärden och Stockholms stads sociotopkarta.
Till skillnad från ”naturupplevelser” räckte det med att en enda parameter skulle
förekomma i en ruta för att rutan skulle erhålla värdet ett. Sålunda fick varje ruta
antingen ett värde av noll om ingen parameter var uppfylld, eller ett värde av ett, om
en eller flera av parametrarna var uppfyllda. Om det till exempel förekom både en
gångstig, ett cykelstråk och ett elljusspår, men ingen vandringsled i en viss ruta, fick
den värdet ett inom aspekten stråk och leder. Alla fem aspekterna ingår i karta 2, där
varje ruta således kunde få ett värde mellan noll och fem (ett för varje uppfylld typ av
upplevelse).
Upplevelse

Underlag

Evenemang

Stockholms sociotopkarta och muntlig information från kommunala
tjänstemän, turistkarta.

Stråk och leder

Utvalda delar av RTK:s Upplevelsevärden, cykelstråk strandpromenad, elljusspår, gångstig, ridning, vandringsled och båtled.

Anläggningar och
aktiviteter

Idrottsplats och fotbollsplan, badplats, campingplats, gästhamn,
småbåtshamn, bryggor, plogade isbanor, uthyrning av kanot, fågeltorn, vattenlek, naturpedagogisk verksamhet, och parkeringsplatser,
Utvalda delar av RTK:s Upplevelsevärden .

Service och information

Service (toaletter, matställen) och informationstavlor.

Aktiviteter på vatten

Nästan alla vattenytor i stråket har antagits användas för olika aktiviteter (t.ex. segling, bad). Alla vattenytor i stråket allokerades därför
en ”poäng”.

Beskrivning av parametrar för upplevelsevärden, se bilaga 1.

Kommentar till karta
Till skillnad från ”naturupplevelser” förekommer inte alla typer av upplevelsevärden
inom denna kategori i samma ruta på någon plats i regionen. Som mest finns fyra (av
fem) upplevelsevärden inom kategorin på samma plats. Kartan visar också en glesare
förekomst av denna kategori upplevelsevärden i regionen, vilket kan vara naturligt
eftersom mycket har karaktären av punkt- och stråkobjekt. Upplevelserna ligger ofta i
anslutning till bebyggelsen men inte självklart i anslutning till vattenområden.
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Kulturhistoriska upplevelser
Kulturhistoriska upplevelser innefattar tre olika upplevelser: kulturhistoriska objekt,
kulturhistoriska landskap och kulturhistoriska leder. Varje ruta som innehåller en
eller flera av dessa upplevelsevärden har markerats med en färgton. Ju djupare färgton en ruta har, desto fler kulturhistoriska upplevelsevärden innehåller den.
En stor del av dessa data kom ursprungligen från Terrängkartan och olika kommunkartor. GIS-skiktet för källor kompletterades med analoga data från SGU:s
publika karttjänster.
De tre upplevelserna redovisas på karta 3, där varje ruta har ett värde mellan noll
och tre, ett för varje uppfylld typ av aspekt.
Upplevelse

Underlag

Kulturhistoriska objekt Byggnadsminne, damm, källor, slott, herrgård, väderkvarn, såg,
kyrka och fyr.
Kulturhistoriska landskap

Riksintresse för kulturmiljövård, område med skydd för landskapsbilden, ängs- och hagmarksinventering och ängs- och betesmarksinventering.

Kulturhistoriska leder

Vandringsleder, stigar och kulturvägar.

Beskrivning av parametrar för upplevelsevärden, se bilaga 1.

Kommentar till karta
Områdena ligger av naturliga skäl främst i de öppna odlingsbygderna och inte i
tätortsnära grön- och vattenområden. Kartan visar att många kulturhistoriska upplevelser ligger i anslutning till vatten, både insjöar men främst Mälaren. Områdena
är relativt stora och enhetliga d.v.s. de består av hela landskapsrum. Större delen av
centrala Stockholm har markerats i denna redovisning eftersom området omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården. Dessutom ingår stora parkområden med kulturhistoriskt värde, såsom nationalstadsparken.
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Sammanläggning av alla upplevelsevärden
Kartan är en sammanläggning av de tre olika upplevelsekartorna (karta 1–3). Totalt
förekom 14 olika typer av upplevelsevärden som här lagts in på samma karta utan
att viktas. På samma sätt som i föregående kartor innebär en djupare färgton att fler
upplevelsevärden finns i rutan. Ingen ruta har ett högre värde än tio, vilket illustreras
som den mörkaste tonen på kartan.
Sammanfallande värden har en stor utbredning i hela stråket, med en viss ansamling till ca 10–15 stycken områden. Det är intressant att konstatera hur många
av upplevelsevärdena som ligger i anslutning till vatten, både vid Mälaren och olika
insjöar. Många upplevelser ligger även relativt nära bebyggelsen, vilket har en naturlig förklaring eftersom flera upplevelser just har den kopplingen. Värdena har även
en något annan utbredning och troligtvis innehåll, i stråkets norra respektive södra
delar. Områden runt Arlanda och öppna slättlandskap uppvisar i denna GIS-analys
brist på upplevelsevärden.
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Regionalt attraktiva områden

Introduktion
I detta kapitel vänds intresset mot vilka områden som kan betraktas som regionalt
attraktiva eller har potentialer att bli det. Resultaten från de två metoder som använts
för att identifiera denna typ av områden redovisas nedan var för sig. I därpå följande
avsnitt görs korskopplingar mellan de två metoderna.

Metod A – resultat av GIS-analys
Utgångspunkten här har varit att sammanväga faktorerna upplevelsevärden och
regional tillgänglighet på ett sådant sätt att attraktiviteten kan beskrivas (d.v.s.
attraktiviteten som en funktion av upplevelsevärdet och uppoffringen som krävs
för ett besök). Underlagsmaterialet som beskriver faktorerna ger inte möjlighet att
bestämma vilken vikt upplevelsevärdet respektive tillgängligheten har för attraktiviteten. Extremfallen är ändå tydliga. Kombinationen högt upplevelsevärde (= många
sammanfallande värden, enligt denna metod) och hög tillgänglighet borde ge tydliga
indikationer på att ett område också har en hög attraktivitet. Omvänt bör områden
utan karterade upplevelsevärden och med låg tillgänglighet ligga långt ner på attraktivitetsskalan.
Den nya faktorn (tillgängligheten) visas här på karta 5. Kartan är en sammanvägning av tillgängligheten med bil och kollektivtrafik. Tillgängligheten för varje rasterruta till alla andra rutor karterades i särskild ordning och viktades mot folkmängden
i respektive ruta. Ju djupare färgnyans en ruta på kartan har desto högre är dess
tillgänglighet till regionens befolkning. I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning
av hur kartan upprättats.
Tillgängligheten är som högst i rutor som har god koppling till noder och nätverk
i bil- och kollektivtrafiksystemet och där tidsavstånden till befolkningskoncentrationerna i regionen är korta. Tyngdpunkterna i söder och norr är tydliga, liksom den
lägre tillgängligheten till Mälarkustens västra sida och delar av den östra.
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För att åstadkomma en karta som ger en tolkning av attraktiviteten har först områden
med fem eller flera (d.v.s. maximalt tio) skilda typer av upplevelsevärden försöksvis
plockats ur sammanläggningskartan (karta 4). För dessa och endast dessa områden
visas sedan tillgängligheten i karta 6.
Karta 6 uppvisar ett begränsat antal rutor med hög värdetäthet. Ju djupare nyans,
desto högre tillgänglighet. När det gäller regional attraktivitet finns skäl att anta att
upplevelsevärdet väger högre och tillgängligheten lägre än i fallet med lokal attraktivitet. Skälet är att den lokala miljön nära hemmet dominerar som upplevelsemiljö för
de allra flesta just genom sin tillgänglighet för den enskilda individen. När upplevelser utöver de som står till buds nära hemmet söks, kan antas att tillgängligheten
väger mindre och upplevelsevärdet mer. Dessutom söker man förmodligen gärna
andra typer av upplevelsevärden än de som står tillbuds i hemmiljön. Sparsamt förekommande typer i regionen borde därför åsättas högre vikt. Med detta synsätt skulle
merparten av de markerade rutorna utgöras av regionalt sett attraktiva områden.
Endast det fåtal rutor med riktigt låg tillgänglighet skulle sorteras ut och betraktas
mer som områden med potential att vara attraktiva om tillgängligheten ökas.
Attraktivitet är emellertid inte ett ”antingen eller” utan en glidande skala. Det kan
därför vara mer rimligt att betrakta kartan just som en bild av hur de mest upplevelsevärdetäta områdena i ABC-stråket skiljer sig åt avseende den regionala tillgängligheten.
Den här metoden att närma sig attraktivitet är intressant men behöver utvecklas
och testas. Urvalet av upplevelsevärden, svårigheten att rangordna efter kvalitet inom
varje typ och mellan typer samt osäkerheten i hur väsentlig tillgängligheten är relativt
upplevelsevärdet gör sammantaget att träffsäkerheten kan ifrågasättas. Samtidigt gör
bredden i dataunderlaget det möjligt att ompröva och utveckla analysen på många
olika sätt.
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Metod B – Resultat av expertbedömning
Den här metoden går mer rakt på attraktivitet och upplevelsevärden i sin helhet.
Den workshop som resulterade i expertbedömningar om attraktiviteten erbjöd inte
möjlighet att ange attraktiviteten i någon glidande skala. Varje område som bedömdes vara ett viktigt besöksmål av någon kommunal expert utanför värdkommunen
betraktades som attraktivt. Ingen vikt lades vid hur många kommuner som pekade ut
ett område. De stora ytmässiga skillnaderna i kommunernas utbredning inom ABCstråket gör att en sådan viktning skulle ge skevheter på grund av den administrativa
indelningen med ytmässigt små kommuner klustrade framför allt i söder3.
Experterna har gjort helhetsbedömningar om komplexa förhållanden rörande
upplevelsevärden, tillgänglighet och besöksströmmar som GIS-analysen inte kunnat
beakta. Karta 7 visar områden som a) bedömts vara attraktiva, d.v.s. viktiga besöksmål för minst en grannkommun, och b) områden som bedömts ha potential att bli
attraktiva antingen genom tillgänglighetsförbättringar (områden i annan kommun)
eller genom att de har så höga upplevelsevärden att de borde kunna bli viktiga besöksmål (egna kommunen) för andra kommuninvånare.
Vad gäller de attraktiva områdena visar kartan flera stora sammanhängande
områden och två tydliga stråk, Upplandsledens norra sträckning och Mälarstråket.
Några koncentrationer av områden kan också skönjas: Mälarstråket, Knivsta/
Uppsala, Sigtuna/Knivsta, Väsby/Sigtuna, Vallentuna, Rösjökilen, Järvakilen och
Mälarstråket från Stäket ner mot Stockholm.
När det gäller de potentiellt attraktiva områdena blir det även här tydligt att stora
sammanhängande områden och två stråk dominerar kartan. Stråken utgörs här
av Upplandsledens södra sträckning och Mälarens östra strand upp till Upplands
Väsby. Några koncentrationer av områden kan också skönjas: Sigtuna/Östra Knivsta,
Sigtuna/Upplands Väsby, Vallentuna och Ekerö med Lovön.

3 Underlag från workshopen kan vid bearbetning ge viss möjlighet till viktning. Sist på workshopen fick varje kommun ange de fem allra viktigaste besöksmålen utanför kommunen.
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Jämförelser mellan resultaten
Attraktiva områden – karta 8
Karta 8 överlagrar resultaten från karta 7 (attraktiva områden enligt expertbedömningen) med karta 6 (attraktiviteten utifrån GIS-analysen). Kartan har tagits fram
för att jämföra hur resultaten stämmer överens mellan de olika metoderna och
därmed ge en fingervisning om validiteten i metoderna. Som påpekats tidigare finns
flera osäkerheter i metoderna. En jämförelse mellan de olika metodernas resultat
är särskilt viktig i denna typ av metodutvecklingsarbete, som bygger på pragmatisk
planeringstillämpning snarare än vetenskaplig metodutveckling.
En omedelbar iakttagelse är att områdena som experterna pekat ut är större, mer
geografiskt sammanhängande områden än de med hög värdetäthet (sammanfallande
värden). Det märks också vid en sammanräkning: endast 18 procent av experternas
”attraktiva områden” täcks av värdetäta områden. Förklaringen är rimligen att experterna mer sökt peka ut hela rekreationsmiljöer snarare än de mest värdetäta delarna
i dessa. Utifrån detta antagande måste samstämmigheten betraktas som god. Endast
ett fåtal av experternas ”attraktiva områden” saknar någon kärna med värdetäthet.
68 procent av områdena från GIS-analysen faller inom de områden som experterna
bedömt vara attraktiva. Om vi sorterar bort de värdetäta områden som har låg regional tillgänglighet sjunker emellertid samstämmigheten till 61 procent.
Jämförelsen visar alltså god samstämmighet mellan värdetäthet och expertbedömningarna, men lägre samstämmighet när värdetätheten kompletteras med
tillgängligheten.
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Tillgänglighet inom potentiellt regionalt attraktiva områden
– karta 9
Kartan skapades för att kontrollera tillgänglighetens betydelse i områden som av
experterna bedömts vara potentiellt attraktiva. Kartan visar alla områden med potentiellt regionalt attraktionsvärde från expertbedömningarna (karta 7), kombinerat
med tillgänglighetsvärdena från karta 5. De områden som pekats ut som potentiellt
attraktiva har till allra största delen redan en hög eller medelhög regional tillgänglighet. För merparten av de områden som pekats ut som potentiellt attraktiva är
det alltså inte ökad tillgänglighet utan snarare värdehöjande åtgärder eller utökade
informationsinsatser som skulle leda till fler besök från andra kommuner. Resultatet
kan förklaras av att experterna pekade ut relativt få områden som skulle kunna bli attraktiva med högre tillgänglighet. Merparten av de utpekade områdena är sådana som
pekats ut av ”värdkommunerna” själva som antingen platser som man arbetar med
att utveckla eller som områden med unika värden som rimligen ”borde vara attraktiva
för besökare utifrån”.
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Reﬂexioner, utvecklingsmöjligheter och tillämpningar
Diskussion och reﬂexion
En pilotstudie av denna karaktär kräver en mängd olika ställningstaganden och
vägval. Arbetet innefattar begreppsdefinitioner, tydliga geografiska och tematiska
avgränsningar, avvägning mellan vetenskaplig tyngd och praktisk nytta, kunskap om
GIS-hantering och användarvänliga kartor, tillgång på underlag m.m. I texten nedan
förs ett resonemang om nyttoeffekten, svårigheter, utvecklingspotentialer och exempel på tillämpningar. Beskrivningen syftar till att öka arbetets transparens och ge en
vägledning för fortsatt arbete i stråket eller samverkansprojekt.

Attraktivitet och upplevelsevärden som utgångspunkt
Begreppet attraktivitet används ofta i ett regionalt utvecklingsperspektiv och är starkt
positivt laddat; en attraktiv region drar till sig (och bibehåller) investeringar och
stimulerar nya företagsetableringar, har ett positivt flyttningsnetto och en stor mängd
besökare. Attraktionskraften ligger dels i de samlade egenskaper som regionen besitter genom de människor och företag som verkar i den, dess artefakter och dess natur,
dels regioners förhållande till sin omgivning. Men attraktionen beror också på hur
skilda individer uppfattar dessa regionens skilda egenskaper. Information, marknadsföring och image är därför ofta i fokus när regioner söker stärka sin attraktionskraft.
Den del av attraktiviteten som konstitueras av regionens mer reella egenskaper
ligger bland annat i dess upplevelsevärden. Med ett ökande fokus på betydelsen av
att i första hand söka attrahera (rätt) människor snarare än investeringar/ekonomisk
verksamhet, har också upplevelsevärdena uppmärksammats i högre grad. Kulturoch nöjesutbud, föreningsliv, idrottsanläggningar, evenemang, övriga rekreationsmöjligheter, stadsmiljöns utformning och erbjudande av slumpmässiga möten och
upplevelser är ingredienser som i hög grad uppmärksammats det senaste decenniet.
Det är i ljuset av denna intresseförskjutning som den här studien skall ses. Fokus
ligger följaktligen på sådana upplevelser som förknippas med vistelse i gröna/blå
miljöer. Märk väl att det då inte handlar enbart om friluftsliv och naturstudier utan
om alla möjliga rekreativa aktiviteter. Utgångspunkten för att beskriva ABC-stråkets gröna och blå upplevelsevärden har därför varit bred. Vi har sökt fånga in allt
ifrån rena naturvärden till service, mötesplatser, anläggningar, evenemang, kulturhistoriska miljöer och miljöer som erbjuder möjligheter till skilda aktiviteter. De
gröna/blå miljöerna kan med detta synsätt liknas vid arenor för skilda upplevelser
och aktiviteter, där en upplevelse i sig kan utgöras av själva arenan (naturen). Detta
breda angreppssätt ger nya infallsvinklar och möjligheter att finna kombinationer
och synergier mellan olika upplevelsevärden på samma plats.
Arbetet med att systematiskt beskriva gröna miljöers sociala värden pågår i olika
sammanhang. Däremot har vi inte kunnat finna exempel på arbeten som söker operationalisera begreppet attraktivitet inom den fysiska planeringen med bäring på grön/blåstruktur. Studien har därför en tydlig karaktär av pilotprojekt, som dels prövat
att definiera begreppet, dels prövat två alternativa metoder för tillämpning.
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Tillgängligheten (såsom den mätts i studien) gav vagt utslag vid jämförelsen mellan
metoderna. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. Såsom tidigare antytts
kan orsaken vara att tillgängligheten mätts på ett sätt som gynnar territoriell närhet
till befolkningskoncentrationer. Det kan innebära att flera områden med mer lokal
än regional betydelse lyfts fram i GIS-analysen. Expertbedömningarna har tenderat
att peka ut stora sammanhängande områden, vilket i sin tur talar för att tillgängligheten där kan vara lägre eftersom endast små områden rent fysiskt har utrymme
inom större befolkningskoncentrationer. Till del kan det handla om att sådana små
områden är upplevelsetäta på grund av att de helt enkelt är parker/områden som har
många funktioner men inte på något sätt unika eller av andra skäl drar mer långväga
besökare. Till del kan det också bero på att expertbedömningarna missat små områden med koncentrerade värden som ändå har långväga besökare, en miss som i så fall
kan förklaras av detaljeringsgraden i kartunderlaget vid workshopen, tidsutrymmet
eller bristande information/kunskap. Slutligen ska också markeras att det tillgänglighetsmått som använts (index) inte ger oss någon uppfattning hur stor skillnaden är
mellan hög och låg tillgänglighet.
Hur som helst stöder resultatet antagandet att upplevelsevärdet har större betydelse än tillgängligheten för attraktiviteten inom regionen. Det understryker också
betydelsen av studiens kartering av olika upplevelsevärden. Såväl denna kartering
som expertbedömningen visar att ABC-stråket har mycket stor tillgång till i vid
bemärkelse attraktiva gröna och blå miljöer. Mälaren och alla sjöar och vattendrag,
varierande natur, rika kulturmiljöer, spår, leder och evenemang är exempel på
värden som finns idag, som har stora potentialer att utvecklas i framtiden och som
då samtidigt kan bidra till att stärka ABC-stråkets attraktionskraft, såväl i dess delar
som för helheten. Det är viktigt att de gröna och blå upplevelsevärdena finns med
i diskussionen om stråkets utvecklingspotentialer också på ett utvecklingsinriktat
sätt och inte betraktas mer eller mindre som restriktioner, eller rent av som oändliga
tillgångar.

Samverkan i stråk
I ABC-stråket har det under många år funnits ett gemensamt intresse av samverkan
inom ett flertal områden, t.ex. infrastruktur, näringslivs- och bostadsfrågor, Arlandas
utvecklingspotential m.m. Samverkan har resulterat i olika utredningar, skrivelser
eller andra politiska initiativ. Denna studie är den första ansatsen att bredda samverkan till att omfatta gröna och blå värden.
Samverkan i stråket kring blå- och gröna värden började under våren 2005,
mellan RTK, Uppsala, Knivsta och Upplandsstiftelsen. Det fanns ett tydligt intresse
för att öka kunskapen om värden i gränszoner och runt Mälaren, att utbyta erfarenheter om brister och utvecklingspotentialer samt att skapa en gemensam målbild för
området. Uppdraget från ABC-samarbetet att belysa stråkets attraktiva grönområden
och rekreation, sågs som en naturlig start på ett mer långsiktigt samarbete mellan
län, kommuner och regionala organ. Dagens geografiska avgränsning av ABC-stråket,
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visade sig inte räcka för denna studie, eftersom strandområden på ömse sidor om
Mälaren bör ingå i ett sådant arbete. Således har även Håbo, Järfälla och Upplands
Bro kommuner inbjudits och deltagit i arbetet.
Inom ramen för detta arbete har flera kontakter tagits med tjänstemän inom olika
verksamhetsområden, främst park-, natur-, miljö och stadsbyggnadskontor. Motivet
har varit att inhämta information och kunskap samt att förankra syfte, metod och
resultat av studien. En mer långsiktig målsättning har varit att bygga en plattform för
eventuellt fortsatt samverkan. Det finns ett stort intresse att få ta del av ny kunskap,
att byta erfarenheter med kollegor i omkringliggande kommuner och län samt att få
ett regionalt perspektiv på den egna kommunens värden. En erfarenhet från detta
arbete är att samverkan är tidskrävande men ger god förankring när många olika
aktörer träffas, att det saknas regionalt jämförbara underlag och målbild samt att
samverkan ger ett stort mervärde (nätverk, omvärldskunskap, ideútveckling m.m.)
för de som deltar. Det kan finnas anledning att etablera mer kontinuerliga samarbeten i de gröna frågorna, på liknande sätt som gjorts för samverkan kring vattenkvalitetsfrågor och bullerfrågor. En plattform skulle t.ex. kunna utgöras av ett förbund,
stiftelse eller ett mer formellt nätverk.
Studien har även inneburit ett visst gränsöverskridande vad gäller sakfrågor eller
verksamhetsområden. Att utgå från attraktivitet inkluderar fler discipliner än den
”gröna sektorn” vilket medför möjlighet att öppna nya dörrar med kontakter och kunskap, fler perspektiv och metoder att beskriva värden. Med fler discipliner inblandade
kan också nya svårigheter uppstå. Det finns både en nyfikenhet och ett visst motstånd mot att tänka ”nytt och brett”, d.v.s. arbeta tillsammans över verksamhets- och
sektorsgränser. Det finns t. ex. en påtaglig brist på naturligt och etablerat samarbete
mellan ”grönsektorn” och turistnäringen och stora skillnader på samarbetsformer
mellan den ”gröna sektorn” och ”stadsbyggnadssektorn” i olika kommuner.

Workshopen
Den workshop som ingick i studien var ett viktigt och givande moment. Upplägg, deltagare och genomförande av denna typ av workshop har stor betydelse för resultatet.
För att få ett brett perspektiv på frågeställningen och tillföra ny kunskap, krävs att
deltagarna representerar olika intresseområden samt att deltagarna tydligt uppmanas att tänka ”brett” och ”nytt”. I den workshop som genomfördes i denna studie uppmanades deltagarna att lämna kunskap om attraktiva gröna och blå områden ur ett
mer allsidigt besöksperspektiv snarare än ur ett traditionellt friluftsperspektiv, d.v.s.
att tänka på evenemang, mötesplatser, kulturvärden, service m.m. istället för främst
naturreservat, vandringsleder, informationsplatser m.m. Denna breda utgångspunkt samt uppgiften att beskriva andra kommuners attraktiva gröna och blå värden
uppfattades som ”nytänk” och stimulerade diskussionen, liksom upplägget att ”alla
skulle träffa alla”. Genom att ”alla skulle träffa alla”, minskar risken för slagsida pga.
deltagarnas särintressen och samtidigt ger momentet en viss ”mättnad” i informationen, d.v.s. om fler kommuner lyfter fram samma område sker en viss konfirmering av
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informationen. Workshopen hade samtidigt ett uppskattat mervärde som ett lärande
och kontaktskapande moment men också som en del av en grogrund för ett utvecklat
framtida samarbete.

Gränsområden
Intresset för att studera gränszonen mellan kommuner och län har varit ett viktigt motiv för att utveckla ett samarbete i stråket. Obebyggda områden, sjöar och
vattendrag ligger ofta i denna gränszon, som ett ”mellanrum” mellan olika bebyggelsekoncentrationer (orter, kommuncentra eller större städer). Lokalisering av
verksamheter, ändring i skötsel eller andra förändringar inom en kommun kan
påverka kvaliteten i vatten- eller grönområden i en annan kommun. En verksamhet
som t.ex. uppfattas som mindre bullerstörande inom en kommun kan upplevas som
mycket störande i grannkommunen pga. att det där råder brist på tysta områden. Den
mellankommunala (och länsöverskridande) samarbetet är ofta viktigt för att utbyta
kunskap om olika områdens värden, för att samlokalisera störande verksamheter, för
att säkra viktiga värden eller för att satsa på gemensamma kvalitetshöjande insatser.
Den mellankommunala samverkan som finns idag skiljer sig stort mellan olika
kommuner/delar av regionen. Det finns en stor utvecklingspotential för att öka effektivitet, tillgänglighet och kvalitet beträffande de gröna och blå värdena i dessa gränszoner. Ringarna på kartan illustrerar områden med många olika värden i sådana
gränstrakter t.ex. Lunsen med omgivande skogar och Långhundraleden i gränsen
mellan Stockholms och Uppsala län, Mälaren mellan Håbo (Skokloster m.m.) och
Knivsta/Sigtuna, värden i och runt Vallentunasjön och upplevelsevärden i Järva- och
Rösjökilen.
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Gemensam hantering av gröna och blå upplevelsevärden
Studiens inriktning på gröna och blå värden har varit naturlig mot bakgrund av Mälarstråket som sammanhängande länk för hela stråket, både idag och i ett historiskt
perspektiv. De upplevelsevärden som finns på eller i anslutning till Mälaren och andra
vattenområden i stråket attraherar både boende, verksamma och besökare i stråket.
Men värdena tas ofta för självklara och lyfts inte alltid upp som viktiga attraktionsfaktorer i diskussion om regionala utvecklingspotentialer.
RTK:s utvecklingsprojekt “Kartläggning av vattenvärden”, har använts för att
identifiera vilka vattenvärden som är viktiga upplevelsevärden. Projektet syftar till att
ta fram bättre planeringsunderlag för vattenplanering. Materialet ska användas i den
regionala utvecklingsplaneringen och som underlag i kommunernas översiktsplanering. Projektet ska resultera i ett antal GIS-skikt som enskilt och i sammanvägda
kartor visar på olika vattenrelaterade objekt/områden som identifierats vara av
regionalt intresse inom en bredd av frågor, både ekologiska, sociala och ekonomiska.
Arbetet baseras på två arbetspromemorior som kan beställas från RTK:s Arbetspromemoria nr 5, 2004, och Arbetspromemoria nr 17, 2005. I den senare promemorian
finns en bruttolista över vattenrelaterade aspekter i samhällsplaneringen som har bearbetats för att presenteras i form av kartor med tillhörande definitioner av regionala
vattenvärden.
Kunskapen om att grönområden som ligger nära vattendrag har ett särskilt värde
är relativt etablerad, både i naturvårds-, rekreations- och turismsammanhang. Men
ansvaret för friluftsplanering respektive vattenplanering ligger ofta under olika myndigheter, avdelningar eller enheter. Det innebär att kunskapsunderlag eller utvecklingsarbete som rör dessa olika ”sakområden” sällan samordnas. Studien försöker
klargöra vilka aspekter inom vattenvärden respektive upplevelsevärden som ger
synergieffekter på respektive ämnesområde och som därför bör samordnas i planeringen. I denna studie är dessa badplatser, farleder, småbåtshamnar, skridskobanor,
strandpromenader, uthyrning av utrustning, fågeltorn samt alla öppna vattenytor.

GIS-underlag och databas
I samband med studiens GIS-analys, har flera digitala underlag tagits fram inom det
geografiskt avgränsade område som studien omfattar. Huvuddelen av underlagen
har hämtats från RTK och Länsstyrelsens gemensamma databas. Några nya underlag
har tagits fram eller digitaliserats från muntlig information eller analogt underlag.
Att sammanställa en stor mängd underlag från olika parter är både tidsödande och
förenat med viss osäkerhet vad gäller likartad värderingsgrund och definitioner samt
kvalitetssäkring. När underlagen väl är framtagna är nyttan och användbarheten
dock stor. En stor mängd information kan t.ex. kombineras på olika sätt och analyseras utifrån utvalda kriterier.
Det analoga materialet varierar i detaljeringsgrad och kvalitet eftersom det
kommer från olika källor; personer, kommuner etc. Variationen beror främst på att
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utgångspunkten och värderingen kan skifta mellan olika kommuner men även för att
informationen lämnats på ett översiktligt kartmaterial. Digitaliseringen har gjorts
med Lantmäteriets översikts-, terräng- eller tätortskarta som bakgrundskarta och
gränsdragningarna har i möjligaste mån gjorts mot gränserna i denna karta. Det
digitaliserade materialet har skickats ut till kommunerna för kvalitetsgranskning.

Utvecklings- och tillämpningsmöjligheter
I ett pilotprojekt av denna karaktär är idéer om utvecklingsmöjligheter en viktig del
av resultatet. Inom ramen för projektet har det funnits en begränsad möjlighet att
fördjupa detta. Här visar studien på hur man kan utveckla de underlag som tagits
fram, hur man genom analyser eller med en kombination av underlag, kan tydliggöra
bristsituationer, synergieffekter, utvecklingspotentialer m.m. I studien diskuteras
också informationsinsatser och avslutar med att lyfta fram utvecklingsmöjligheterna i
Mälarstråket Uppsala-Stockholm.

Utveckla planeringsunderlaget
Komplettera och utveckla databasen med upplevelsevärden
En del av de upplevelsevärden som karterats är förhållandevis endimensionella
medan andra är mer sammansatta. En del av värdetyperna har genererats inom detta
projekt medan andra använts tidigare i RTK:s projekt om upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar. En modifiering och genomgång av upplevelsevärdenas
konstruktion kan vara lämplig. I den genomgången bör också övervägas viktning
mellan upplevelsevärdena och om andra upplevelsevärden bör tas in. Ett exempel på
frågeställning är hur vissa mer renodlade stödfunktioner till besökare ska hanteras.
Toaletter, parkeringsplatser och informationstavlor kan vara väl så viktiga för att dra
besökare, men inte som ett eget värde. Restauranger i natursköna omgivningar kan å
andra sidan upplevas som mer självständiga besöksmål.
Vissa upplevelsevärden behöver också kompletteras för delar av stråket och hela
databasen kvalitetssäkras och förses med metadata (beskrivning av ingående data).

Kombinationer
Databasen kan användas till att studera skilda kombinationer av upplevelsevärden.
Vilka typer av kombinationer är vanliga och vilka sammansättningar är mer unika
respektive förekommer inte alls? Genom att kontrollera ovanliga kombinationer mot
resultaten från expertbedömningarna kan vi också få indikationer på vilka typer av
kombinationer som är särskilt attraktiva.
En annan typ av kombinationer att gå vidare med är möjligheten att utveckla
rekreationsstråk mellan t.ex. värdekärnor med olika karaktär. Sammanknytningsmöjligheter kan testas för skilda rekreativa transportslag: personbil, kollektivtrafik,
promenad, cykel, skridsko, skidor, ridning m.m.
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En tredje typ av kombinationer att testa är om starka mer urbana besöksmål har geografiska förutsättningar för att tillsammans med gröna/blå miljöer erbjuda kombinationsresor med förhållandevis skilda inslag, s.k synergieffekter. Det handlar kanske
främst om shopping- och nöjescentra, i sådana lägen att gröna/blå upplevelser finns
som en given möjlighet i direkt anslutning. Ett annat sätt att arbeta är att undersöka
potentialer att höja/åstadkomma upplevelsevärden kring vissa anläggningar som
ligger med naturen in på knutarna men där inga särskilda värden finns. Skulle t.ex.
Arlanda flygplats kunna erbjuda helt andra typer av upplevelsevärden än de gängse
inomhusaktiviteterna för passagerare och andra som av skilda skäl hamnar i tidsluckor som erbjuder aktivitetsmöjligheter?

Geografisk fördelning
En given användning av databasen är för frågeställningar kring den geografiska
fördelningen av olika upplevelsevärden och kombinationer av upplevelsevärden. Hur
ser situationen ut som helhet i ABC-stråket; var finns det dålig tillgång/brist och var
är tillgången god?

Tillgänglighetens betydelse
Resultaten från detta projekt pekar i riktning mot att tillgängligheten bör studeras
med andra mått än vad som här varit fallet för att klargöra dess betydelse för attraktiviteten.
Resultaten talar annars för att andra tillgänglighetsmått bör prövas. Det som ligger närmast till hands är att undanta den lokala tillgängligheten i måtten, d.v.s. se till
att tillgängligheten till de människor som har promenadavstånd till respektive plats
med upplevelsevärden inte räknas in. Vidare måste någon form av bedömning göras
av spannet mellan hög och låg tillgänglighet i de mått som konstrueras. Är det stort
eller litet? Hur tillgängliga är de platser som har lägst tillgänglighet? Det vore också
intressant att studera platser där tillgängligheten är låg, där det finns intressanta
kombinationer av upplevelsevärden men som i expertbedömningen inte pekats ut
som attraktiva.

Hur sprida informationen?
Studien visar tydligt en stor tillgång på gröna och blå värden i stråket, både för boende, verksamma och besökande. Men det är osäkert hur välkända värdena är, d.v.s.
vilken information som finns och hur man kan finna informationen. Två olika satsningar har lyfts fram som särskilt viktiga för att utveckla just information och marknadsföringen nämligen samverkan med turistnäringen och information till boende.
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Utveckla de gröna och blå värdenas potential genom bättre samarbete mellan turistnäringen och fysisk planering
Stockholm och Uppsala har ett relativt stort inslag av internationell turism och då i
form av konferenser och symposier förutom ”sommar- och kryssningsturismen som
kommer främst till Stockholm. I denna studie har det funnits en ambition att få med
turistnäringen i arbetet, för att inhämta och sprida kunskap men även för att få en
gemensam diskussion om hur olika ”sektorer” ser på dessa värden. Detta visade sig
vara svårt, eftersom det idag saknas en etablerad samarbetskanal mellan turistsektorn och fysiska planering i de flesta kommuner. Ansvaret för turistfrågorna ser olika
ut i skilda kommuner och turistnäringen har inte heller alltid samma administrativa
gränser som kommunerna. Några kommuner har större turistavdelningar – eller
bolag – såsom Stockholm Visitors Board och Uppsala Tourism medan andra kommuner saknar någon tjänsteman med uttalat turistansvar. Det finns även stora skillnader
vad gäller uppdrag, roll och hur man arbetar. En viktig skillnad mellan turistnäringen
och kommunernas fysiska planering är hur man mäter attraktivitet. Turistnäringen
använder t.ex. ”antal övernattningar” som mått på attraktivitet etc. vilket innebär att
områden och värden som vi i denna studie utgår ifrån, faller utanför turistnäringens
ansvarsområde.
Det finns således en stor utvecklingspotential inom detta område. Genom samarbete med företrädare för turistnäringen skulle värdena i stråket få en delvis annan
belysning/dimension. Genom att utbyta kunskap, värderingsgrund, metoder för mått
och mätetal, idéer om förbättrad information och marknadsföring, gemensamma
satsningar såsom seminarier m.m. skulle stråkets gröna och blå värden avsevärt
kunna utvecklas. Ett exempel på projekt eller satsning som kan ge ett mervärde för
flera olika aktörer är f. n. samverkan kring turistfrågor i STRAIR-projektet.

Utveckla informationen till boende och besökare
Kunskapen och nyttjandet av gröna och blå värden i stråket är starkt kopplat till
vilken information som finns och hur tillgänglig den är. Nyttan av bättre information
har nämnts vid ett flertal tillfällen och av olika deltagare i studien. Det har diskuterats
olika former av informationsmaterial såsom turistbroschyrer, kartor, hemsidor och
mer påkostade böcker. Det finns goda exempel på material som kan tas fram för ett
större område än en kommun, t.ex. från Skåne, Roslagen och andra delar av stockholmsregionen. Det vore intressant att visa på tillgängligheten med olika färdmedel
och serviceanordningar som underlättar för besökare att ta till sig olika värden.
En satsning på information av natur-, kultur och rekreationsvärden i stråket bör
föregås av en informationsstrategi, som tydliggör i vilket syfte, för vem, hur informationen tas fram. Ansvaret för uppdatering av informationen måste klargöras med
plan för marknadsföring.
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Mälarstråket Stockholm – Uppsala
Karta 10 lyfter fram upplevelsevärden från sammanläggningskartan för vatten- och
vattennära områden. Mälarstråket mellan Uppsala och utloppet i Saltsjön i Stockholm har en särställning vad gäller gröna/blå upplevelsevärden. I förhållande till
övriga vattendrag utmärker sig Mälarstråket genom sin karaktär av sammanbindande länk mellan ett mycket stort antal värdekärnor/besöksmål och såväl kort- som
långväga led för rekreativa förflyttningar till lands och sjöss med möjlighet till stor
valfrihet i – och kombinationer av – färdsätt. Mälaren utgör emellertid också en kraftfull barriär mellan ABC-stråkets befolkningskoncentrationer och värdefulla besöksmål på den västra sidan. Mellan Flottsund vid Fyrisåns mynning söder om Uppsala
och Nockeby i Bromma finns broförbindelse endast på två platser. Mälarstråket utgör
också en parallell transportkorridor till de två (järnvägen och E4) som ABC-samarbetet formerats kring. Dess historiska betydelse för utvecklingen i regionen är oerhörd
och långvarig. Även om nyttotrafiken nu är mycket blygsam finns leden där som
kvarstående potential. De kulturhistoriska värdena i stråket – med nationalklenoder
som Drottningholms slott och Skokloster – drar också långväga besökare, vilket givit
stråkets egna innevånare förstärkt tillgänglighet genom turisttrafik och mer aktiviteter och bättre tillträde. Koncentrationen av värden och portfunktionen, d.v.s. att
sjö- och isledes erbjuda tillgång till hela Mälaren och Östersjön, gör också bebyggelsetrycket särskilt uttalat vid Mälarstråkets stränder.
Mälarstråket lämpar sig i högsta grad för ett samarbetsprojekt som är både handlingsinriktat och syftar till att fördjupa planeringsunderlagen. Sjölivets (båt, skridsko,
fiske, etc.) förutsättningar och efterfrågan av olika slag kan resultera i nya planeringsunderlag när helheten för stråket presenteras. Det kan t.ex. handla om att redovisa
och peka på möjligheter att i samarbete med intresseorganisationer, markägare och
andra aktörer utveckla och bekantgöra:
•

badplatser m.m.

•

förbindelser tvärs Mälaren.

•

förbättra farleden/tillgängligheten för båtar, även passagerarbåtar, i vissa partier.

•

bensinstationer, gästhamnar/marinor m.fl. båtservicepunkter.

•

tillgängliga, trevliga och sinsemellan funktionellt varierade strand- respektive
”sjöhugg”.

•

evenemang.

Att förstärka upplevelsevärdena i, och tillgängligheten till, längs och tvärs Mälarstråket från bebyggelsekoncentrationer i ABC-stråket ökar värdet för befintliga och
tillkommande innevånare och besökare. Samtidigt ökar rimligen bebyggelsetrycket.
Det kan därför finnas anledning för berörda kommuner samarbeta även kring bebyggelseplaneringen längs Mälarkusten.
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Bilaga 1 – Beskrivning av metoden
”Upplevelsevärden”
Regionplane- och traﬁkkontoret, 2004
Här ges en beskrivning av kriterier, underlag och tillvägagångssätt för kartering av de
olika upplevelsevärden som tagits fram för Stockholmsregionens gröna kilar (Regionplane- och trafikkontoret, 2004) och som används som underlag i denna studie. Texten beskriver fyra av de sju upplevelsevärden som RTK:s metod omfattar, nämligen
”orördhet och trolska naturmiljöer”, ”skogskänsla”, ”utblickar och öppna landskap”
och ”variationsrikedom & naturpedagogik”. För mer information, se Upplevelsevärden på www.rtk.sll.se.
För att identifiera upplevelsevärdet ”orördhet och trolska naturmiljöer”, markerades områden med äldre skog (d.v.s. över 100 år). Trolska, orörda naturmiljöer har
valts ut från nyckelbiotopsinventeringen. Upplevelsevärdet förutsätter tystnad och
frånvaro av mänsklig aktivitet och kulturpåverkan. Tystnad definierades som områden med lägre bullernivåer än 45 dBA ekvivalent ljudnivå. För att känna avskildhet
från stadens miljö och många människor, har ett avstånd på 250 meter lagts in som
en buffertzon mot störande anläggningar, större vägar, järnvägar och bebyggelse
samt 75 meter från kraftledningar.
Upplevelsevärdet ”skogskänsla” definieras som större, sammanhängande skogsområden på markanvändningskartan och från kommunala underlag. Med sammanhängande skogsområden menas skogsområden som är större än fyra hektar och
som inte korsas av vältrafikerade vägar eller andra barriärer. Skogen bör vidare ha
en uppvuxen karaktär. Skogskänslan finns men är svagare i ett skogsbestånd med
en ålder ner mot 20 år. Upplevelsen är däremot betydligt starkare i skogsområden
med vegetation över 60 år. Skog över 60 år identifierades med hjälp av kommunala
underlag för Sigtuna, medan Terrängkartans skogsunderlag användes till Knivsta och
Uppsala. Tystnad definieras som områden med lägre bullernivåer än 45 dBA ekvivalent ljudnivå. För att känna avskildhet från stadens miljö och många människor,
har ett avstånd på 250 meter lagts in som en buffertzon mot störande anläggningar,
större vägar, järnvägar och bebyggelse samt 75 meter från kraftledningar.
Områden med ”utblickar och öppna landskap” definieras som etablerade utsiktsplatser (avgränsats till en diameter på 500 meter) med låg ljudnivå. Dessa lokaler
bör inte ligga i anslutning till störande anläggningar och industrier. Etablerade
utsiktsplatser och höjdpunkter, fågel- och utsiktstorn lokaliserades från kommunala
underlag. Rofylldheten identifierades som ett område med lägre bullernivåer än 55
dBA ekvivalent ljudnivå.
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Områden med ”variationsrikedom & naturpedagogik” som definieras områden som
generellt sett är art- eller variationsrika eller som har dokumenterat höga naturvärden, såsom kärr, mossar, torrängar, etc. Enskilda, dokumenterade naturvärden av
geologisk, zoologisk och botanisk karaktär definierades enligt kommunernas naturinventeringar, ängs- och hagmarksinventering och ett urval av nyckelbiotoper. Ur dessa
underlag identifierades områden som är värdefulla för friluftslivet, d.v.s. värden som
bygger på mångformighet snarare än sällsynthet. Generellt artrika områden såsom
vatten- och skogsbryn markerades med en 50 meter bred zon. En annan parameter
är naturpedagogisk verksamhet såsom t.ex. iordningställda naturstigar. Odlingslotter är variationsrika miljöer med ett stort antal arter på en liten yta. Kombination
av artrikedom, god tillgänglighet och social målpunkt gör dem värdefulla ur flera
upplevelseaspekter.

Naturupplevelser

”Variationsrikedom & naturpedagogik (befintligt skikt bara för större delen av Sthlms län)
Underlag skapades för Sigtuna, Knivsta och
Uppsala med följande data:”
- Nyckelbiotoper (utvalt)
- Ängs- och hagmarksinventering
- Vatten- och skogsbryn (50 meter bred zon)
- Naturpedagogisk verksamhet (t.ex. naturstigar)
- Odlingslotter
- Naturvårdsinventering för Knivsta & Uppsala
(klass 1)

Maximum 50 meters avstånd från vatten

Tysta områden (< 45 dBA)

Vattennära

Tysta områden

- Äldre skog (> 60 år) - områden större än 4 ha.
- Ej korsas av stor väg/barriärer
- Tystnad (< 55 dBA)
- Minst 250 meters avstånd till vägar, järnvägar &
bebyggelse
- Minst 75 meters avstånd till kraftledningar

”Skogskänsla (befintligt skikt bara för större
delen av Sthlms län)
Underlag skapades för Sigtuna, Knivsta och
Uppsala med följande data:”

Variationsrikedom &
naturpedagogik1

Skogskänsla1

- Etablerade utsiktsplatser (avgränsats till en
diameter på 500 meter)
- Tystnad (< 55 dBA)
- Minst 500 meters avstånd till industrier

”Utblickar och öppna landskap (befintligt skikt
bara för större delen av Sthlms län)
Underlag skapades för Sigtuna, Knivsta och
Uppsala med följande data:”

Uppsala kommun
Skogstyrelsen
LSTGIS
GIS-analys

- Äldre skog (>100 år)
- Nyckelbiotoper (utvalt)
- Tystnad (<45 dBA)
- Minst 250 meters avstånd till vägar,
järnvägar & bebyggelse
- Minst 75 meters avstånd till kraftledningar

Utblickar och öppna
landskap1

RTK/LST

”Orördhet och trolska naturmiljöer (befintligt
skikt bara för större delen av Sthlms län)
Underlag skapades för Sigtuna, Knivsta och
Uppsala med följande data:”

Orördhet och trolska
naturmiljöer1

LSTGIS

GIS-analys

Kommunkartor, workshopen
Kommunkartor

Skogstyrelsen
LSTGIS
GIS-analys
Kommunkartor, workshopen, Terrängkartan

RTK/LST

GIS-analys

GIS-analys
LSTGIS
GIS-analys

RTK/LST

LSTGIS
GIS-analys

Kommunkartor, workshopen

GIS-analys

Källa

Underlag

Aspekt

GIS-data underlag och källor
Exempel

Anmärkning

Information om tysta områden har
hämtats i från Bullerstörda områden/
tysta områden 2004. Bullerinformation
för Uppsala- regionen har hämtats
ifrån översiktsplan (buller från flygplats och skjutbanor).

Utvalde nyckelbiotoper är: alsumpskog, betad hagmark, blandsumpskog,
brandfält, gransumpskog, gröva ädellövträd, hasselund, källpåverkad mark,
lövskogslund, lovsumpskog, naturlig
skogsbacke, ravin, ädellövskog.

”Information om tysta områden har
hämtats i från Bullerstörda områden/
tysta områden 2004.
Underlag för äldre skog saknades för
Sigtuna, Knivsta och Uppsala. Sigtuna
kommun har själv markerat de områden som består av skog äldre än 60 år.
Skog från Terrängkartan har använts
för Knivsta och Uppsala. ”

”Information om tysta områden har
hämtats i från Bullerstörda områden/
tysta områden 2004.
Fågeltorn har inkluderats som en
etablerad utsiktsplats.”

”Information om tysta områden har
hämtats i från Bullerstörda områden/
tysta områden 2004.
Underlag för äldre skog saknades för
Sigtuna, Knivsta och Uppsala. Kommunerna har själv markerat de områden
som består av skog äldre än 100 år.
Utvalde nyckelbiotoper är: alsumpskog, barrnaturskog, barrskog, bergbrant, blandsumpskog, gransumpskog,
hällmarkskog, källpåverkad mark,
lövrick barrnaturskog, lövsumpskog,
naturlig skogsback och ravin.”
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Byggnadsminne
Damm
Källor
Herrgård
Slott
Såg
Kyrka
Väderkvarn
Fyr

Riksintresse kulturmiljövården
Landskapsbildsskydd (Paragraf 19 områden)
Ängs- och hagmarksinventering 1999
Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004

Vandringsled
Stigar
Kulturvägar

Nationalstadsparken

Kulturhistoriska objekt

Kulturhistoriska landskap

Kulturhistoriska leder

Nationalstadsparken

RTK
LMV
RUFS 2001
LST
SBK
RTK/LST
LSTGIS
Skogsvårdsstyrelsen
SGU

GIS-skikt för källor komplementerades
med analogdata från SGU:s publika
karttjänster.

Terrängkartan, kommunkartor
Kommunkartor
RTK/LST, SGU
Terrängkartan
Terrängkartan
Terrängkartan
Terrängkartan
Terrängkartan
Terrängkartan

RTK/LST

RTK/LST
RTK/LST

RTK/LST

Terrängkartan, kommunkartor, workshopen
Terrängkartan, kommunkartor, Upplevelsevärden
Vägverket

LSTGIS
RTK/LST
RTK/LST
RTK/LST

Inget befintligt underlag för aktiviteter på vatten - antagit att nästan alla
vattenytor i stråket används på något
sätt för olika aktiviteter (t.ex. segling).

Kungsleden
Linnéstigen

Vikingarränet

GIS-analys

Terrängkartan, kommunkartor, Upplevelsevärden
Kommunkartor, workshopen, Upplevelsevärden

Terrängkartan, kommunkartor
Terrängkartan, kommunkartor
Terrängkartan, kommunkartor
Terrängkartan, kommunkartor
Kommunkartor
Upplevelsevärden, kommunkartor
Kommunkartor, workshopen
Kommunkartor, workshopen
Kommunkartor, workshopen
Sociotopkarta för Stockholm
Kommunkartor, workshopen
Terrängkartan, kommunkartor, workshopen

Terrängkartan, kommunkartor
Kommunkartor
Terrängkartan
Terrängkartan, kommunkartor, Upplevelsevärden
Terrängkartan, SBK, kommunkartor
Terrängkartan
Kommunkartor

Sociotopkarta för Stockholm, kommunkartor, workshopen

maps.sgu.se ”SGUs Karttjänster”

Regionplane- och traﬁkkontoret
Lantmäteriverket
Regionala utvecklingsplanen 2001 för Stockholmsregionen
Länsstyrelsen
Stadsbyggnadskontor
www.gisdata.se ”Geograﬁska data över Stockholms Län” Länsstyrelsen i Stockholms Län och Regionplane- och traﬁkkontoret
www.gis.lst.se/lstgis ”GIS-data från länsstyrelserna”
www.svs.se ”Skogenskälla”

Naturreservat

Vattenyta

Aktivitet på vatten

Naturreservat

Service (toalett, vatten, mat, etc.)
Informationstavlor

Service och information

Natura 2000 enligt habitatdirektivet
Natura 2000 enligt fågeldirektivet

Idrottsplatts & fotbollsplan
Badplats
Campingplats
Gästhamn (Mälaren)
Småbåtshamn
Bryggor
Isbanor, plogade
Uthyrning av kanot
Fågeltorn
Vattenlek
Naturpedagogisk verksamhet
Parkeringsplats (inkl. portar till grönområden)

Anläggningar och
aktiviteter

Natura 2000

Cykelstråk
Strandpromenad
Elljusspår
Gångstig
Ridning
Vandringsled
Båtled

Stråk och leder

Man kan hitta detaljerad information i rapporten
”Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar, 1:2004,
Regionplane- och traﬁkkontoret, 2004.

Skyddade
områden

Kulturhistoriska
upplevelser

Service, anordningar & evenemang

Evenemang

Evenemang
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Bilaga 2 – Tillgänglighetsmodellering
Introduktion och sammanfattning
En tillgänglighetsmodellering för tillgänglighet med bil- och kollektivtrafik utfördes
av Inregia AB. Här ges först en sammanfattning av metoden, varefter den fullständiga
rapporten följer.
ABC-stråket indelades först i rutor om 500m x 500 m. Tillgängligheten till en viss
ruta beräknades genom att betrakta alla de andra rutorna som potentiella startområden för att komma till den specifika rutan (målrutan). För varje startruta uppskattades därefter antalet boende, vilket dividerades med restiden till målrutan, d.v.s. en
boende-restidskvot. Ett mått på målrutans tillgänglighet erhölls slutligen genom att
summera boende-restidskvoterna för alla startrutorna.
Därefter upprepades analysen så att nästa ruta fick agera målruta. Alla de övriga
rutorna klassificerades som startområden, nya boende-restidskvoter till den nya
målrutan beräknades, och dessa summerades slutligen och resulterade i ett värde på
tillgängligheten till den nya målrutan. Proceduren upprepades tills att alla rutor inom
ABC-stråket i tur och ordning fått agera målruta och därmed erhållit ett tillgänglighetsvärde.
Innebörden av metodiken är att det beräknade tillgänglighetsvärdet för varje ruta
är ett abstrakt värde som är beroende av restid och befolkning. Själva värdet i sig
saknar sålunda betydelse, utan det är endast jämförelsen i tillgänglighet mellan olika
rutor som är intressant. Skillnaden mellan tillgängligheten med biltrafik och tillgängligheten med kollektivtrafik beror på olikheter i restid mellan de två färdmedlen.
För den fortsatta analysen inom projektet var det nödvändigt att skapa en karta
över den totala tillgängligheten med bil- och kollektivtrafik. Genom att subjektivt
vikta tillgänglighetskartan för biltrafik och tillgänglighetskartan för kollektivtrafik,
där den förstnämnda fick vikten 0.25 och den sistnämnda vikten 0.75, skapades en
således synteskarta för den totala tillgängligheten till varje ruta i ABC-stråket (karta
10). Att bil- och kollektivtrafikkartorna viktades som de gjorde kan naturligtvis diskuteras. Viktningen baserades på empirisk erfarenhet av tidigare tillgänglighetsmodellering.

Tillgänglighet i ABC stråket
Tillgänglighetsberäkningar görs som en del av ett uppdrag åt WSP Samhällsbyggnad.
Uppdraget är att för ett stråk mellan Uppsala och centrala Stockholm, ABC-stråket,
år 2003 analysera tillgänglighet med bil och kollektivtrafik till stråkets grönstruktur.
Grönstrukturen utgör tillsammans med vägar och hus stadens helhetsmiljö. Tillgängligheten ska sedan vägas ihop med stråkets sociala, kulturella samt ekologiska värden
och funktioner.
Det finns många sätt att beskriva tillgänglighet. Ett vanligt tillgänglighetsmått är
att visa hur många boende som kan nå ett område eller en ruta inom en viss restid
med bil eller kollektivtrafik. Ju fler som kan nå målområdet desto bättre tillgänglighet. Denna typ av mått har nackdelen av att vara beroende av vilken tidsgräns som
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väljs. Det kan innebära att tillgänglighetsmåttet kan visa stora skillnader mellan två
till varandra gränsande målområden och orsakas av att det ena målområdet kan nås
från ett stort startområde med många boende medan det andra målområdet ligger
precis bortom den satta tidsgränsen och får inte bidraget från det stora startområdet.
Typen av attraktivitet i målområdet har betydelse för val av tillgänglighetsmått.
Finns alternativ till målområdet, t.ex. naturområden, har tidsavståndet större
betydelse. Är attraktiviteten i målområdet av ett mer unikt slag kan målområden
med lång restid behålla en attraktion även på långa avstånd och bidraget till tillgänglighetsmåttet har där betydelse. Skokloster kan vara ett tydligt exempel på en unik
attraktivitet. En förfinad modell bör ha olika tillgänglighetsmått beroende på typ av
attraktion. Här har vi valt ett mått där även befolkning på långa avstånd bidrar till
måttet.
I ABC-stråket har vi valt att beräknar tillgängligheten till var och en av stråkets
5062 rutor (500 m x 500 m) genom att för varje målområde summera bidraget
från alla startområden. Bidraget är startområdets antal boende/restidsminuter (bil,
kollektivtrafik) under lågtrafik. En summa med bil och en summa för kollektivtrafik.
I exemplet enligt figuren nedan visas hur startrutor med 100 resp. 200 boende bidrar
till en målrutas summa vid olika restider.

Figur 1: Exempel på bidrag till tillgänglighetsmåttet om 200 eller 100 boende i startrutan
per minuter restid.
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Bidraget till tillgänglighetsmåttet avtar snabbt men planar sedan ut utan att försvinna
helt. En större summa visar bättre tillgänglighet. Såväl boende som restidsminuter
har samma betydelse för summan som alltså kan bildas på olika sätt. Ett lika stort bidrag till summan kan bildas från ett startområde med många boende men lång restid
som från ett startområde med hälften så många boende och hälften så lång restid.

Områdeskopplingar
Restiderna som tillgängligheten bygger på har beräknats i en trafikmodell i programmet TransCad som kombinerar modellering av persontransporter med möjligheten
att skapa indelningar i rutområden och koppla områden till trafiknät. Kopplingarna
från en rutas centrala punkt till trafiknätet (skaft) har skapats genom att tillåta 4 skaft
som är max 6 km långa per ruta. Skaften kopplas med jämn riktningsfördelning till
de närmaste noderna i vägnätet. Också i kollektivtrafiknätet kopplas skaften till de
närmaste noderna.

Figur 2: Kopplingar från/till kollektivtraﬁklinjer kring Märsta Arlanda.

Om det inte går en kollektivtrafiklinje i noden har vi gjort det möjligt att gå på vägnätet fram till en nod med hållplats. Skaften skapas automatiskt och därför behöver
skaft som passerar vatten uteslutas i efterhand.
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Trafikmodell
Restiderna från startrutor till alla målrutor i stråket har skattats med en biltrafikmodell och en kollektivtrafikmodell. Trafikmodellerna räknar restiden från dörr till
dörr vilket betyder att gångtider och väntetider ingår. Dessutom innefattar restiden
med kollektivtrafik väntetid och gångtid som antas uppfattas som dubbelt så besvärlig jämfört med åktiden. Därmed får vi ett mått som bättre beskriver hur restiderna
uppfattas och som kan jämföras även mellan färdmedlen.
Vi använder trafiknät med vägar och spår samt kollektivtrafiklinjer år 2000 hämtade
från Sampers persontransportmodell för Mälardalsregionen. Vi antar att restiden
beräknas under lågtrafik vilket medför att bilrestiden inte innehåller extra tid för
trängsel. Utbudet av kollektivtrafiklinjer antas också vara för lågtrafik med dess
glesare trafik.
Modellen beräknar bilrestiderna genom att hitta snabbaste väg från startruta via
en av de fyra kopplingarna (skaft 30 km/h)) som förbinder rutan till vägnätet, vidare
genom trafiknätet (skyltad hastighet) och via ett skaft till målrutan.
Modellen beräknar restiderna med kollektivtrafik genom att hitta ett antal rimligt
bästa resvägar från startruta via en av de fyra kopplingarna (skaft 5 km/h) som förbinder rutan till gång- och kollektivtrafiknätet, genom kollektivtrafiknätet med dess
väntetider, åktider och bytestider fram till ett skaft som leder till målrutans centralpunkt.

Resultat
Kartorna på följande sidor visar tillgängligheten till ABC-stråkets rutor under
lågtrafik år 2000 med bil (Figur 3) samt med kollektivtrafik (Figur 4). Måttet är en
summa av inverterad restid viktad med befolkning i varje startruta år 2003. Restiden
inom rutorna är också inkluderad och antas vara 1 min biltid och 4 minuter gångtid.
Färgklassningen illustrerar den relativa tillgängligheten mellan rutorna inom resp.
färdmedel.
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Figur 3: Tillgänglighet med bil till ABC-stråkets rutor under lågtraﬁk år 2000. Mörkare=bättre tillgänglighet.
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Figur 4: Tillgänglighet med kollektivtraﬁk till ABC-stråkets rutor under lågtraﬁk år 2000. Grönt = låg tillgänglighet.
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Bilaga 3 – Workshop 11 oktober

Deltagare
Kommuner
Mona Askelöf

Uppsala kommun

Rickard Dalén

Sollentuna kommun

Margareta Ekman

Vallentuna kommun

Pia Ekström

Sundbybergs stad

Maria Engström

Upplands Väsby kommun

Anna Johansson

Solna stad

Ingemar Jonsson

Upplands-Bro kommun

Pernilla Järveroth

Vallentuna kommun

Marianne Kahn

Håbo kommun

Elisabeth Mårell

Upplands-Bro kommun

Nils Odén

Upplands Väsby kommun (har tagit på sig att bevaka /
informera för Sigtuna kommuns räkning)

Håkan Talling

Upplands Väsby kommun

Jenny Wieszkos

Vallentuna kommun

Marie Halldin

Upplands Väsby kommun

Jan Lundqvist

Upplandsstiftelsen

Arbetsgruppen
Bette Malmros

RTK

Teresa Kalisky

RTK

Göran Carlén

Uppsala kommun

Anders Eriksson

Uppsala kommun

Johan Elfström

Knivsta kommun

Katarina Borg

Stockholms stad

Duncan McConnachie

WSP

Mikael Wallin

WSP

Saknas
Sigtuna kommun
Järfälla kommun
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Deltagarna bjöds in för att komplettera de framtagna temakartorna (natur, service/
anordningar/evenemang och kulturhistoria) med den egna ”empiriska” kunskapen
om olika områdens attraktivitet. Resultatet skulle, tillsammans med tillgängligheten
beskriva ”regionalt attraktiva grönområden i stråket”.
Workshopen skulle både tillämpa den framtagna metoden som delvis bygger på
kommunal erfarenhet och värdering, men även ge tillfälle till erfarenhetsutbyte om
stråkets kvaliteter och potential samt få en diskussion och kanske gemensam målbild
om stråkets framtida utvecklingsmöjligheter. Deltagarna uppmanades att ta med
underlag som beskriver värdet av den egna kommunens grönområden, såsom översiktsplan, grönplan, friluftsplan, naturinventering m.m., det vill säga underlag som
kan fungera som stöd för er själva vid en diskussion.

Instruktioner för grupparbetet
Vid grupparbetet uppmanades deltagarna att besvara följande frågor;
1. Vilka grönområden besöker ”Dina” kommuninvånare i andra kommuner.
En kommun i taget blir” mottagare” för synpunkter från övriga i gruppen.
Representant för den kommun som är mottagare fungerar som sekreterare och
markerar områdena på kommunkartan med rött och skriver även ned de motiveringar (typ av värde, unikhet, tillgänglighet, stråk m. m.) som ges på särskilt
papper.
2. Vilka grönområden i andra kommuner skulle kunna bli ett besöksmål om det gavs
bättre tillgänglighet.
En kommun i taget blir” mottagare” för synpunkter från övriga i gruppen.
Representant för den kommun som är mottagare fungerar som sekreterare och
markerar områdena på kommunkartan med grönt och skriver även ned de
motiveringar som ges på särskilt papper.
3. Vilka grönområden menar Du har unika värden i den egna kommunen och som
eventuellt inte har blivit markerade genom fråga 1,2.
Kommunrepresentant kompletterar den egna kommunkartan med blått, området ritas in på kartan samt motiveringar på särskilt papper.

Stråkets “5-i-topp”
Meningen med denna avslutande övning var att deltagarna kommunvis (d.v.s. tillsammans med övriga representanter från samma kommun i de fall ni är flera) skulle
skriva ner och markera de
•

5 områden av regionalt värde i stråket som har mest besök av innevånarna i din
kommun.

•

5 områden av regionalt värde i stråket som har potential att bli de mest besökta av
invånarna i din kommun ( om t. ex. tillgängligheten skulle bli bättre).
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Tabell 1.
5 mest besökta områdena.
Områdets namn

Motivering

1
2
3
4
5

Tabell 2.
5 områden med störst potential.
Områdets namn
1
2
3
4
5

Motivering
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Bilaga 4 – Referensgrupp/
Uppgiftslämnare
Anders Eriksson

Uppsala kommun

Göran Carlén

Uppsala kommun

Johan Elfström

Knivsta kommun

Jan Franzén

Sigtuna kommun

Michael Eriksson

Sigtuna kommun

Nils Odén

Upplands Väsby kommun

Håkan Talling

Upplands Väsby kommun

Maria Engström

Upplands Väsby kommun

Marie Halldin

Upplands Väsby kommun

Marie Ahnfors

Håbo kommun

Marianne Wallgren Kahn

Håbo kommun

Ingemar Jonsson

Upplands Bro kommun

Elisabet Mårell

Upplands Bro kommun

Margareta Ekman

Vallentuna kommun

Rickard Dahlén

Sollentuna kommun

Anders Hallmén

Sollentuna kommun

Madeleine Viderström

Sollentuna kommun

Katarina Ekestubbe

Järfälla kommun

Karin Jacobsson

Järfälla kommun

Pia Ekström

Sundbybergs stad

Harald Lindqvist

Sundbybergs stad

Veronica Gelland Boström

Solna stad

Katarina Borg

Stockholms stad

Jan Lundqvist

Upplandsstiftelsen

Jojo Lindström

Uppsala Tourism

Teresa Kalisky
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