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Upprättande av tematiskt tillägg till översiktsplan om urban grönstruktur - 
projektdirektiv 

 

När kommunens nya översiktsplan antogs 2012-12-12 fick kommunstyrelsen i uppdrag 

att ta fram ett tematiskt tillägg av översiktsplanen, urban grönstruktur. 

Det planerade tematiska tillägget omnämns flera gånger i översiktsplanen. 

Frågeställningar relaterade till grönstruktur och dess värden och funktioner förekommer i 

många delar av ÖP. Under hösten har kontoret analyserat skrivningarna i ÖP och 

diskuterat med berörda tjänstemän om vilka behov som det tematiska tillägget ska 

tillgodose. Projektdirektivet ska med sitt föreslagna syfte, mål och omfattning 

konkretisera vad den urbana grönstrukturplanen ska innehålla och kunna användas till.  

Bakgrund 

Visionen som översiktsplanen har för Sollentuna är ett långsiktigt hållbart samhälle, 

vilket innebär att behoven av samhällsfunktionerna tillgodoses utan att äventyra kvaliteter 

som till exempel närhet till attraktiva grönområden. I första hand ska stationssamhällena 

förtätas och redan bebyggd mark ska användas effektivare.  

När bebyggelsen blir tätare blir tillgången till parker och mindre grönytor allt viktigare. 

Grönstrukturen består förutom av naturreservaten och naturområden även av parker, 

alléer, fornlämningsområden, strandzoner, vattendrag och trädgårdar som är viktiga för 

karaktären i ett område och den biologiska mångfalden. 

Kunskap om hur mindre grönytor i den urbana miljön bidrar till den biologiska 

mångfalden och människors välbefinnande är inte undersökt i Sollentuna kommun. För 

att kunna bibehålla och utveckla de höga levnadskvaliteter som vår tätortsnära natur ger 

krävs kunskapsunderlag som beskriver grönområdenas värden sett ut människans 

synvinkel – detta brukar benämnas ekosystemtjänster.  

Klimatförändringens effekter och förtätning av staden kräver mer grönska för att hantera 

ökade mängder dagvatten samt för att öka kolinlagringen i växande vegetation. Grönskan 

bidrar även till ett jämnare mikro- och lokalklimat liksom ökat välbefinnande och 

biologisk mångfald. Ofta kan befintliga grönytor och nytillkommande grönytor utnyttjas 

till många olika funktioner samtidigt, s.k. mångfunktionella ytor.  Exempel på olika 

användningsområden av grönytorna är dagvattenhantering, översvämningsskydd, motion 

och rekreation.  

Syfte 

Syftet med planen för urban grönstruktur är att kartlägga, beskriva och analysera värden, 

funktioner och spridningssamband i de bebyggelsenära grönytorna och i randzonerna 
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mellan naturreservaten och bebyggelse. Grönytornas utvecklingsmöjligheter i olika 

avseenden kommer att granskas; kvaliteter för människors rekreation och välbefinnande, 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ytor lämpliga för omhändertagande och 

synliggörande av dagvatten kommer också att pekas ut. Framtagandet av det tematiska 

tillägget för urban grönstruktur kommer också att bidra till att kunskapen och 

diskussionen om grönstrukturens värden och funktioner görs tillgänglig för en stor 

målgrupp.  

Genom bättre kunskap om den bebyggelsenära grönstrukturens värden, funktioner och 

samband ska det tematiska tillägget tjäna som underlag vid framtida diskussioner och 

bedömningar av grönstrukturens utvecklingsbehov och andra anspråk. Tillägget kommer 

att underlätta Plan- och exploateringsavdelningens arbete då kunskaps- och 

planeringsunderlag vad gäller grönstrukturen inte behöver tas fram vid varje enskilt 

projekt. Det kommer också att gå att utvärdera ett projekts påverkan på grönstrukturen i 

ett kommunövergripande perspektiv. Det kommer också att vara ett underlag för trafik- 

och fastighetskontorets arbete med park och natur.  

Inriktningsmål/strategier för utveckling och säkerställande av grönstrukturens kvaliteter 

och funktioner i den bebyggda miljön ska anges i planen. 

Intressenter och andra aktörer 

I första hand berör projektet aktörer inom stadsbyggnadsprocessen. Projektet berör också 

kultur- och fritidskontoret, trafik- och fastighetskontoret, miljö- och byggnadskontoret, 

barn- och utbildningskontoret, boende och besökare i kommunen samt 

intresseorganisationer och föreningsliv. 

Omfattning och avgränsningar 

Projektet omfattar grönytorna och grönstrukturen i de bebyggda delarna samt 

angränsande grönområden förutom naturreservaten. Vad gäller naturreservaten så 

kommer framför allt deras kopplingar och förbindelser till grönytorna och de större 

oskyddade grönområdena i de bebyggda delarna behandlas i projektet. Reservatens 

funktioner tas inte upp i denna plan eftersom detta behandlats i samband med reservatens 

bildande. I fråga om nyttjande av ytorna kommer planen främst att behandla de för 

allmänheten tillgängliga ytorna.  

 

Underlagen behandlar:  
 

 Grönområdenas/grönytornas/grönstrukturens innehåll och värden inkl. 

kulturmiljövärden 

 Närhet till grönytor 

 Människors användning av grönytor i den offentliga miljön 

 Kopplingar/samband mellan urbana grönytor och grönområden/naturreservat 

utanför den bebyggda miljön  

 Grönytornas funktioner idag med avseende på olika ekosystemtjänster 

 Grönytornas potential för utveckling och förstärkning av ekosystemtjänster  

 Områden lämpliga för hantering av dagvatten 
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Planen kommer inte att fungera som en markanvändningsplan och kommer således inte 

att peka ut områden att bebygga. 

Samordning med andra projekt 

Projektet har kopplingar till flera andra pågående projekt och uppdrag inom kommunen. 

Projektledningen kommer i möjligaste mån samordna insatserna inom dessa projekt.  

 

 SEABs framtagande av en dagvattenplan.  

 TFK:s projekt om gröna entréer  

 TFK:s förvaltningsplan för skötsel av grönytor 

 TFK:s vegetationskarta för Tegelhagens naturreservat 

 TFK:s kartering av tysta områden i Tegelhagen, Törnskogen och Järvafältet 

 Biotop- och spridningsanalys för Rösjökilen 

 Exploateringsenhetens framtagande av markpolicy 

 Länsstyrelsens framtagande av länstäckade vegetationskarta 

Kritiska framgångsfaktorer 

Svårigheter att avgränsa informationen samt inhämtandet av underlag kan göra projektet 

alltför omfattande. Tidsbrist hos projektmedlemmar och svårigheter att erhålla komplett 

information om grönområdens värden hos allmänheten kan vara begränsande. Resursbrist 

(pengar, projektmedlemmar) kan orsaka fördröjningar i projektet. 

Översiktlig projekt- och tidplan 

Eftersom planen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen så ska framtagandet 

följa den process som gäller för Översiktsplan och tidplanen är satt därefter.  
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Projektorganisation 

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

Styrgrupp: Anders Hallmén, Christina Leifman, Annette Hedlin 

Projektledare: Karin Hermansson 

Biträdande projektledare: Paola Ponzio 

Projektgrupp 

Karin Hermansson, Paola Ponzio, David Saveros, Jessica Eklund 

Delprojektgrupper 

a) Information, dialog och samråd: Projektledare, biträdande projektledare, 

kommunikatör 

b) Ekologiska funktioner och värden: projektledare, biträdande projektledare, 

naturvårdschef 

c) Sociala och kulturella funktioner och värden: Projektledare, parkförvaltare, 

kommunikationsavdelningen, kultur- och fritid, barn- och ungdomsförvaltningen 

d) Funktionen ytor för hantering av dagvatten: VA-ingenjör SEAB, parkförvaltare, 

biträdande projektledare 

Steg Omfattning Klart Resursbehov, h
Analys av uppdraget juni-oktober 2013 oktober 2013

Analys och omvärldsstudier, förstudie om metoder sociala värden

Programdirektiv augusti-oktober 2013 november 2013

Beskrivning av uppdraget till PEU

Projektplan feb-april 2014 april 2014 200

En projektplan ska tas fram baserat på projektdirektivet där projektdirektivet

kompletteras och projektet beskrivs i lite mer detalj. Målen förtydligas, en tidplan

och aktivitetsplan tas fram samt arbetssätt

presenteras. Projektplanen innehåller eller hänvisar till underliggande planer och

dokument. Bemanningen och resursfördelning klargörs.

Framtagande av utkast inför samråd feb-oktober 2014 december 2014 750

Upphandling av utredningar

Bestämning av metodik och syntesmetod

Genomförande av användningsundersökningar

Framtagande av samrådshandlingar

Samråd januari-mars 2015 mars 2015
Ett första utkast till plan skickas ut på remiss, så kallat samråd, med syfte att hålla 

dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet 

med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 

påverkan. Samråd sker löpande med olika intressentgrupper. 

Samrådsredogörelse

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. april-juni 2015 augusti 2015

Utställning/Granskning september-oktober 2015 november 2015
Planförslaget (ev. reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog 

med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Planen ska 

finans tillgänglig för granskning under minst två månader.

Utställningsutlåtande/Granskningsutlåtande november 2015-januari 2016 februari 2016
Efter utställningen/granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett 

utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget 

ändras väsentligt efter utställningen/granskningen, sker ny sådan.

Antagande

Fördjupningen antas av kommunfullmäktige. mars-april 2016 maj 2016
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Referens-/expertgrupp för hela projektet 

Gruppen träffas 2-4 gånger under projektet gång. Deltagande personer kan även tillfrågas 

om specifika delar av projektet mellan möten.  

 Kommunledningskontoret: stadsarkitekt, kommunantikvarie 

exploateringsingenjör 

 Kultur & Fritid 

 Miljö- och byggnadskontoret 

 Länsstyrelsen 

 TMR 

 Stockholm Resilience Center  

 Naturskyddsföreningen i Sollentuna 

 Sollentuna hembygdsförening 

 

Resursbehov 

Projektgrupp arbetstid 

Behovet av resurser består av tillgänglig arbetstid för projektledare och projektdeltagare 

att leda och arbeta med framtagandet av planen. Detta kommer att rymmas inom 

befintliga tjänster på Plan- och exploateringsavdelningen. En del av de tjänstemän som 

har kunskap och kompetens på området hör till andra avdelningar, förvaltningar och 

bolag. Deras arbetstid är inte inräknad i nedanstående sammanställning. Tidsåtgången för 

projektet beräknas uppta en halvtidstjänst,  enligt nedan (timmar och procent av en 

heltidstjänst
1
): 

Karin Hermansson 475 h/år (30 %) 

Paola Ponzio 325 h/år (20 %) 

David Saveros 75 h/år (5 %) 

Jessika Eklund 75 h/år (5 %) 

Övriga kostnader 

Förutom arbetstid så kommer konsulter med expertkunskap inom olika områden anlitas 

för att ta fram underlag och metodik för att analys och syntes av dem.  

2014 

 Dialog om planens innehåll (50 000 kr) 

 Kartmaterial över vegetation, jordarter, avrinningsområden, buller, tysta områden, 

nyckelbiotoper kommer att sammanställas och vid behov kompletteras (300 000 

kr) 

 Analys och kartering av grönytornas innehåll och lämplighet för olika typer av 

understödjande och reglerande ekosystemtjänster. (100 000 kr) 

                                                 
1
 Beräknad tillgänglig tid för en heltidstjänst: 1500 timmar per år 
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 Utredning och kartering av samband mellan omgivande naturområden och den 

urbana grönstrukturen. (150 000 kr)  

 Undersökningar av hur grönytorna används idag och hur tillgängliga grönytorna 

är med avseende på avstånd och barriärer. Intervjuer, sociotopkartering och 

enkätundersökningar kan bidra till att öka kunskaperna om hur människor 

använder grönytorna inom kommunen. (300 000 kr) 

2015 

 Samråd, materialkostnader inklusive eventuell omarbetning  

(100 000 kr) 

2016 

 Utställning, materialkostnader inklusive eventuell omarbetning (100 000) 

 

Definitioner 

Grönområden är obebyggda sammanhängande grönytor med en areal om minst en hektar. 

Grönyta är allt grönt inom tätorten exempelvis villaträdgårdar, impediment, gröna ytor 

mellan flerbostadshus och industribyggnader såväl som grönstråk längs vägar 

Urban grönstruktur är grönytor i bebyggd miljö 

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 

välbefinnande. Delas upp i: 

 producerande (ex mat, biobränsle, material),  

 reglerande (ex rening av luft och vatten, pollinering, bullerdämpning, 

koldioxidbindning),  

 kulturella (ex fritidsupplevelser, hälsa, undervisning) och  

 understödjande (ex biologisk mångfald, fotosyntes, vattencykeln) 

ekosystemtjänster.  


