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I välmående länder förekommer folkhälsosjukdomar så som diabetes, övervikt och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Utvecklingen av dessa folkhälsosjukdomar är en följd av 

samhällsutvecklingen som under flera sekel och främst de senaste decennierna 

rationaliserat bort vardaglig fysisk aktivitet genom framförallt nya tekniska lösningar. 

Jordbrukssamhället har gått över till industrisamhället som har gått över till 

kunskapssamhället. Utveckling innebär att fysisk aktivitet i arbetet mer eller mindre 

försvunnit. Likaså innebär hushållsarbetet mindre fysisk aktivitet då det idag 

tillexempel finns tvättmaskiner, diskmaskiner, självgående gräsklippare och 

damsugare. Bilens genombrott under 50-talet har inneburit att persontransporten i 

större utsträckning sker stillasittandes. Även stadsstrukturen har påverkats av bilens 

genombrott och trängt undan andra trafikanter som cyklister och fotgängare. 

Utglesning av städerna, funktionsuppdelning och placeringen av externa köpcenter i 

utkanten av städerna har ökat avstånden mellan målpunkter. Vilket innebär att det i 

många fall är orimligt att gå eller cykla mellan målpunkterna. Fysisk planering kan 

bidra till att förbättra folkhälsan, genom att skapa förutsättningar för mer rörelse i 

vardagen.  
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1.1 Inledning 

Folkhälsa och folkhälsomål är ämnen som vid en första tanke tycks ligga långt bort 

från stadsplanering. Faktum är dock att människors vardag påverkas av hur staden 

planeras, viket är logiskt.                             

Hur en individ väljer att förflytta sig från en målpunkt till en annan påverkas 

exempelvis av vilken infrastruktur som finns, vilka avstånd det handlar om, vilken 

aktivitet individen är på väg till eller från samt vilken tid på dygnet som förflyttningen 

sker. Flertalet resor sker idag med bil eller kollektivtrafik, vilket innebär att 

människan transporteras stillasittandes. Många arbeten utförs idag stillasittande och 

flertalet fritidsaktiviteter innebär ännu mer stillasittande. Utvecklingen till en mer 

stillasittande livsstil, i kombination med energität mat leder till att folkhälsosjukdomar 

eller så kallade livsstilssjukdomar. En relevant fråga, är vad folkhälsa har med 

stadsplanering att göra?                                                        

Genom att skapa förutsättningar för exempelvis aktiv transport, som innebär att 

människan transporteras genom fysisk aktivitet, (cykel, gång, inlines, longboard 

med mera) eller att bevara park- och grönområden i bostadsområden och 

stadsmiljön så ökar möjligheten för individer att uppnå rekommenderade nivåer av 

daglig fysisk aktivitet. Vilket ger positiva hälsoeffekter som förebygger 

folkhälsosjukdomar. 

I detta kandidatarbete kommer översiktsplaner att analyseras för att undersöka hur 

den fysiska planeringen behandlar folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet i 

översiktlig planering. 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

1.2 Syfte 

Kandidatarbetets syfte är att undersöka hur folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet 

behandlas i översiktlig planering. 

 

1.3 Problemställning 

Befolkningen i Sverige och många andra välmående länder drabbas av vanliga 

folkhälsosjukdomar såsom övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. 

Dessa folkhälsosjukdomar går att koppla till matvanor och fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2009:204–205, 226, 235). För att individer ska kunna utföra fysisk 

aktivitet behöver det finnas miljöer som uppmuntrar till det. Det är därför av relevans 

att undersöka hur folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet behandlas i översiktlig 

planering.  

 

1.4 Frågeställning                                                                                                     

Hur behandlars folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet i översiktlig planering? 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

2.2 Empowerment Modeller som används i folkhälsoarbeten och som bygger på 

empowerment utgår från att människan i alla vardagssituationer kan styra sina egna 

liv förutsatt att den kulturella, sociala och fysiska miljön stödjer hälsosamma val 

(Pellmer K, m.fl, 2012:17). 

2.3 Stödjande miljö: innebär fysiska och sociala aspekter av omgivningen, vilket 

innefattar omgivningen där människorna bor, bostaden, lokalsamhället, 

arbetsplatsen och fritiden. Skapandet av stödjande miljöer innefattar fysisk, sociala, 

andliga, ekonomiska och politiska dimensioner. Vidare behöver dessa dimensioner 

ses tillsammans och inte isoleras från varandra i folkhälsoarbetet. (Pellmer K, m.fl. 

2012:71). 
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2.4 Grafisk bild över folkhälsa    

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Figur 1 :(Pellmer K, m.fl 2012:26) visar vilka faktorer som påverkar folkhälsa. 

Individen och dess närmiljö samt samhällsmiljön. Det är till exempel upp till individen 

att välja färdsätt till skola eller arbete. Det finns dock faktorer i närmiljön som kan 

påverka valet såsom avståndet, säkerheten, tillgång till gång- och cykelbanor o.s.v.  

På en samhällsnivå handlar det om ekonomi till att bygga cykel- och gångbanor och 

politiks beslut. 

3.1 Empiri 

Som empiri används 10 översiktsplaner, de tre största städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö, resterande sju planer valdes med geografisk spridning i 

åtanke. Från Götaland valdes översiktsplaner från Helsingborg och Vetlanda, från 

Svealand valdes Örebro och Uppsala och från Norrland valdes Gävle, Örnsköldsvik 

och Mora. Gävle, Örnsköldsvik och Helsingborg är kuststäder, Vetlanda, Uppsala 

och Örebro ligger mer inåt landet. Alla planerna undersöktes överskådligt. 

Översiktsplanerna för Vetlanda, Stockholm och Mora undersötes mer ingående.  

4.1 Metod     

4.2 Forskningsdesign 

I det här kandidatarbetet användes surveyundersökning som forskningsstrategi. 

Under senare delen av 1900 – talet blev Surveyundersökning en populär 

forskningsstrategi vid samhällsforskning (Denscombe, 2012:25). Utmärkande för 

strategin är en bred täckning med syftet att ge ”överblick”. Vidare används strategin 

ofta för att undersöka något i nuet genom att ge en ”ögonblicksbild” av ett fenomen. 

Undersökningen kan användas för att titta bakåt i tiden, på hur någonting brukar 

vara. Forskningen bygger alltid på empiri. I Det här kandidatarbetet användes 

skriftliga källor som empiri, där 10 översiktsplaner utgör de skriftliga källorna och 

empirin. Vidare är det en kvalitativ undersökning. Enligt Descombe (Descombe 

2012;31,55) går det att praktisera surveyundersökning på skriftliga källor och 

använda för kvalitativ data även om det är vanligast att använda för kvantitativ data  

4.3 Urval 

Vid val av översiktsplaner till undersökningen användes icke- sannolikhetsurval, 

vilket är vanligt bland små undersökningar av kvalitativ data. Vidare användes ett 

subjektivt urval, vilket innebär att undersökaren själv väljer ut människor eller fall 

som ska undersöks. Fördelar med subjektivt urval är att det ger undersökaren en 

möjlighet att studera människor eller fall som är annorlunda eller som kan vara 

betydelsefulla för undersökningen (Descembe 2012:37,52). 

Till undersökningen i det här kandidatarbetet valdes 10 översiktsplaner ut för en mer 

överskådlig undersökning och 3 av översiktsplanerna valdes ut för en djupare 

analys. Enligt Descombe (Descombe 2012:51) bör en surveyundersökning inte 
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innehålla mindre än 30 fall. I ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng är det inte  

rimligt att undersöka 30 översiktsplaner. När urvalet är litet kan undersökaren inte 

dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Undersökaren måste även vara 

uppmärksam på representativiteten. Vid en redovisning av en liten undersökning får 

resultatet anges i % förutsatt att antalet deltagare eller fall redovisas (Descombe 

2012:51). 

4.4 Innehållsanalys 

För att undersöka översiktsplanerna användes en form av innehållsanalys som 

metod. Vilket innebär att texten i dokument kodas och kategoriseras för att kunna 

analysera innehållet (Denscombe 2012:307). Metoden valdes eftersom 

kandidatarbetet bygger på en undersökning av översiktsplaner som är en form av 

dokument. När skriftliga källor används som forskningsunderlag är det viktigt att 

dess validitet fastställs. Det görs genom att fyra kriterier uppfylls, vilka är 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Autenticitet innebär att det 

bör fastställas om dokumentet är äkta, det vill säga att det inte är förfalskat eller 

omskrivet. Trovärdighet innebär att aspekter som, dokumentets syfte, författarens 

påverkan på innehållet samt i vilken kontext dokumenten skrivits, vilket bör 

undersökas. Representativitet innebär att dokumentet undersöks utifrån om det är 

utfört på ett vedertaget sätt för den typen av dokument. Innebörd innebär att 

dokumentet undersöks utifrån om innehållet är tydligt, om det finns antydningar, 

eller om läsaren måste läsa mellan raderna för att få fram budskapet (Denscombe 

2012:301–302) 

.  

Det finns ingen anledning att ifrågasätta översiktplanernas validitet då 

översiktsplanerna är hämtade från respektive kommuns hemsida (Autencitet), har 

skrivits av tjänstemän på kommunen (trovärdighet), är utförda på ett vedertaget sätt 

(representativitet), samt har ett relativt tydligt budskap (innebörd). 

4.5 Templet analyses 

För att analysera innehållet användesTemplet analys, vilket egentligen inte är en 

metod utan en samling relaterade tekniker för tematisk organisering och analysering 

av texter (Cassell, C & Symon G, 2004:21) Templet analys innebär att den som 

undersöker en text skapar en lista med kodord som representerar teman som 

identifierats i texten (Cassell, C & Symon G, 2004:21) Genom att organisera 

koderna i kategorier där liknande koder hamnar under samma kategori kan 

undersökaren producera en mer översiktlig generell kod. Då koderna kan finnas på 

olika nivåer kan undersökaren göra en mer överskådlig analys och en analys som 

gå mer på djupet (Cassell, C & Symon G, 2004:258) Template analys är en flexibel 

teknik som innehåller färre specifika procedurer, den tillåter även undersökaren att i 

stort sätt anpassa tekniken efter egna önskemål (Cassell, C & Symon G, 2004:257). 

När Templet analys används för kvalitativ data används ”schablonen” för att 

analysera innehållet i texten genom kodningsprocessen (Cassell, C & Symon G, 

2004:259). 

I det här kandidatarbetet konstruerades 16 kodord (i försättningen av arbetet 

kommer sökord användas som term för kodord) utifrån översiktsplanerna, 

frågeställningen och forskningsöversikten. Översiktsplanerna söktes igenom med 

sökorden för att identifiera under vilka rubriker de står och i vilket sammanhang de 

nämns samt hur frekvent orden används. Sökorden placerades i konstruerade 

kategorier. Kontexten som sökordet står i togs ut för att sedan kopplas samman 

med sökorden. Utifrån sammanställningen av sökorden och dess kontext kan en 

innehållsanalys göras. Genom att bestämma sökord kan det hända att vissa ord 

som hamnar utanför sökorden inte tas med i analysen, vilket är negativt. Med 16 

sökord och bredden på orden täcks stora delar av området in som berör 

frågeställningen.  
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4.6 Val av sökord och kategorier 

Sökorden som valts ut har identifierats i översiktsplanerna, delvis i 

forskningsöversikten samt haft en koppling till folkhälsa och fysisk aktivitet.  

Sökorden folkhälsa, folkhälsomål, folkhälsopolitik och hälsa har främst valts med 

frågeställningen i åtanke. Sökorden motion*, frilufts*, rekreation*, cykel*, gång*, 

grönområde, park, idrott*, fysisk aktivitet, spontanidrott, naturreservat samt 

strandskydd har identifierats i översiktsplanerna. Sökorden park, grönområde, gång* 

och cykel* har i litteraturen benämnts med stödjande miljöer och har därför 

placerats i kategorin med samma namn. Sökorden strandskydd och naturreservat 

finns med i Plan- & bygglagen och främjar friluftsliv, därför har dessa sökord 

placerats under kategorin lagstöd för friluftsliv.  Sökorden folkhälsa, folkhälsomål, 

folkhälsopolitik och hälsa har placerats under rubriken frågeställning och sökorden 

motion*, frilufts*, rekreation*, fysisk aktivitet*, idrott* samt spontanidrott har placerats 

under rubriken plats för fysisk aktivitet. Det har medvetet gjorts skillnad på 

kategorierna ”plats för fysisk aktivitet” och ”stödjande miljöer”. Den första kategorin 

har tolkats som  platser vilken individer aktivt söker upp för att utöva fysisk aktivitet 

av olika slag medans kategorin ”stödjande miljöer” har tolkats som platser vilken på 

ett eller annat sätt finns med i människans vardag och  uppmuntrar till fysisk 

aktivitet. Till exempel om en individ cyklar för att ta sig till jobbet eller skolan så blir 

cykelvägen och den fysiska aktiviteten inkluderad i individens vardag, om en person 

däremot tar sig ut till ett friluftsområde för att paddla kajak är det en aktiv handling 

för att utföra en specifik fysisk aktivitet.  

Sökord med * innebär att flera ord tagit med som exempelvis cykel*, cykelbana, 

cykelstråk, cykelplan, cykelparkering.  

Sökord som hade varit intressanta att inkludera och som identifierats i 

översiktsplanerna samt forskningsöversikten är funktionsblandning och tät stad. 

Dessa koncept bidrar till att avstånden blir kortare till olika typer av funktioner, vilket 

kan uppmuntra individer att promenera eller cykla till målpunkten och samtidigt 

utöva fysisk aktivitet. Tyvärr gjordes koppling mellan sökord och folkhälsa sent i 

arbete och det fanns inte tid till en sökning av dessa ord i översiktsplanerna. 

   

 5.1 Definition av begrepp  

 Folkhälsa  

Är ett begrepp som officiellt användes i Sverige 1938, då staten bildade ett institut 

för folkhälsa. Då var begreppet smalare och behandlde främst hygienfrågor. 

Begreppet folkhälsa återkommer på 1980- talet för att på 1990-talet användas i flera 

olika sammanhang. I det moderna språket innefattar begreppet en befolknings 

hälsotillstånd, både vad det avser nivå av hälsa och dess fördelning i befolkningen. 

Det teoretiska kunskapsområdet för folkhälsa benämns folkhälsovetenskap och det 

praktiska arbetet med folkhälsa benämns folkhälsoarbete (Andersson & Ejlertsson, 

2009:21). Folkhälsoarbetet som arbetsområde är relativt nytt, först på 70- talet 

antogs den första politiska hälsoplanen i Sverige och under 80- talet började 

landstingen anställa hälsoplanerare. Det var först under 90-talet som kommunerna 

började engagera sig i folkhälsoarbetet. (Pellmer K, m.fl, 2012:25) 

En annan definition på folkhälsa lyder ”Hälsa är ett mål för individen medans 

folkhälsa är ett mål för samhället”(Folkhälsoguiden, 2012). 

Hälsa  

Är ett begrepp som det inte finns någon entydig definition av. Synsättet på 

begreppet har gått från biomedicinskt, där betydelsen handlar om frånvaro av 

sjukdom, till ett mer humanistiskt synsätt där begreppet innefattat meningsfullhet, 

känsla av sammanhang och välbefinnande. Den mest välkända definitionen på 

hälsa är myntat av WHO 1948 och lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
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psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvara av sjukdom eller handikapp”. 

(Pellmer K, m.fl, 2012:11–12). 

 Aktiv transport 
Innebär en förflyttning till och från en målpunkt som sker genom fysisk aktivitet med 

en förhöjd energiåtgång jämfört med viloläge. Transporten ska inte vara 

motordriven. (Boverket 2013:22) 

 

Vardaglig fysiska aktivitet 
Innebär att tillexempel gå i trappor, gå kortare sträckor, olika typer av fysisk 

ansträngning i samband med arbete i hemmet eller på arbetsplatsen (Fhi, Schäfer 

Elinder L m.fl, 2006:12) 

 
Fysisk aktivitet  
Är ett samlingsbegrepp för kroppsrörelser under arbete och fritid. Begreppet 

omfattar alla kroppsrörelser som sker genom sammandragningar och avslappning 

av skelettmuskulaturen samt resulterar i en ökad energiförbrukning (Boverket 

2013:13). 

 

Spontanidrott   
Innefattar fysisk aktivitet som inte är kopplad till en idrottsanläggning (Boverket 

2013:52) 

 
Friluftsliv 
Innefattar utomhusvistelser i natur – och kulturlandskap för välbefinnande och utan 

krav på tävling (Boverket 2013:56) 

 
 
 

Empowerment 
Är ett centralt begrepp inom teoribildning av folkhälsofrämjande arbete och ingår i 

flera modeller som används i folkhälsoarbeten. Begreppet kan översättas till 

självkontroll, vardagsmakt, självförstärkning eller ”hjälp till självhjälp”. Modeller som 

används i folkhälsoarbeten och som bygger på empowerment utgår från att 

människan i alla vardagssituationer kan styra sina egna liv förutsatt att den 

kulturella, sociala och fysiska miljön stödjer hälsosamma val (Pellmer K, Wramner, 

B & Wramner H, 2012:17). 

 
Space Syntax 
Är ett analysverktyg för planering och utvärdering av arkitektur och byggd miljö. 

Metoden försöker identifiera mätbara samband mellan människors beteenden och 

den byggd miljö. (Byggtjänst, 2014) 

 
Stödjande miljö 
Miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet (Boverket 2013:21)(stödjande miljö som 
förklaras på sidan 4 är ett bredare begrepp som utöver den fysiska aspekten även 
innefattar sociala, andliga, ekonomiska och politiska aspekter. I definitionen ovan 
inefattas endast den fysiska miljön). 
 
Motion 
Innebär medveten fysisk aktivitet med avsikten att förbättra styrka och kondition. 

(Socialstyrelsen 2009:254) 

6.1 Områdes- & forskningsöversikt 

6.2 Förändrade levnadsvanor 

Människans levnadsmönster förändras över tid, från att ha varit en fysiskt aktiv 

jägare och samlare har människan blivit en förhållandevis stillasittande och fysiskt 

passiv modern människan. Förändringarna i levnadsmönster handlar om att den 
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fysiska aktiviteten inte finns naturligt i vardagen längre (Faskunger, J1 , 2011:142). 

Dagens arbete kräver inte en större mängd fysisk aktivitet som när människan var 

jägare/samlare eller jordbrukare. Den moderna människan behöver inte vara fysiskt 

aktiv för att resa, idag transporteras människan ofta stillasittande i en bil, på en 

buss/spårvagn/tåg, båt eller flyg. Tekniska produkter som självgående gräsklippare 

eller redskap i hemmet så som disk- och tvättmaskin samt strukturer i staden har 

reducerat den vardagliga fysiska aktiviteten. Ett tydligt exempel är bilen som sedan 

50-talet fått stort utrymme i stadsrummet och skapat dess strukturer. Det har 

medfört ett bilberoende och skapat barriär för fotgängare och cyklister (Boverket 

2013:14) Ett annat exempel är etablering av externa handelscentrum i utkanten av 

städer, vilka konkurrerat ut mindre lokala butiker. Det bidrar till att människor åker bil 

till de externa handelscentrumen för att handla, något de tidigare gjorde genom att 

gå eller cykla till den lokala butiken. (Boverket 2013:14 & Fhi, Faskunger J, 2007:31) 

Samhällsutvecklingen har rationaliserat bort små ”doser” av fysisk aktivitet i 

vardagslivet, den fysisk aktivitet har istället blivit ett fritidsintresse.  

Under denna samhällsutveckling har människans kropp inte förändrats nämnvärt 

fysiologiskt eller (hur kroppen fungerar) anatomiskt (hur kroppen ser ut). Sambandet 

mellan energiupptag och energiförbrukning är den samma för den moderna 

människan som för människorna som levde som jägare och samlare (Fhi, 2007:29–

30). Forskare har börjat använda sig av uttrycket ”kronisk obalans i energibalansen” 

eller ”fetma framkallande miljöer” de syftar då på den ökade tillgången av energitäta 

livsmedel i kombination med den fysiska miljön. (Fhi, 2007:31) Det finns behov av 

miljöer som stödjer och uppmuntrar vardaglig fysisk aktivitet, speciellt miljöer som 

människan vistas i dagligen. Stödjande miljöer kan vara promenadvänliga 

bostadsområden, tillgängliga och välskötta cykelvägar, ordentliga cykelställ, närhet 

till grönområden och parker (Fhi, 2007:32)  

 
                                                           
1 Johan Faskunger är fil dr och har disputerat inom fysisk aktivitet och hälsovetenskap med speciell 
inriktning på beteendeförändring och hälsokommunikation (University of Bristol, 2001). 

6.3  Folkhälsoläget i Sverige 

De senaste decennierna har hälsan förbättrats, vilket resulterar i en ökad 

medellivslängd. Anledningen till den förbättrade hälsan är att färre personer 

insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar. Under de senaste 20 åren har antalet som dör i 

hjärt- och kärlsjukdomar nästan halverats och antalet som dör i stroke har minskat 

med en tredjedel. Bättre behandlingsmetoder, minskad rökning, lägre halter 

blodfetter och blodtryck anses bidra till den positiva utvecklingen. Utvecklingen av 

övervikt hos barn har från 1980-talet ökat kraftigt fram till 2000-talet för att sedan 

avta. När folkhälsorapporten skrevs för 5 år sedan var ca 15-20 % av barnen 

överviktiga och ca 3-5 % feta. Utvecklingen av överviktiga bland vuxna ökade under 

1990-talet för att under 2000-talet plan ut. Bland vuxna mellan 16-84 år, var 2009, 

ca 50 % av männen och ca 40 % av kvinnorna överviktiga. Personer som är 

överviktig lever i snitt 6-7 år kortare än personer som inte är överviktiga. Folkhälsa 

handlar inte bara om hälsan i sig utan även hur den fördelar sig på befolkningen. 

Hälsan i Sverige är ojämnt fördelad där lägre sociala grupper generellt har sämre 

hälsa (Socialstyrelsen 2009:15–16).a livsstilssjukdomar 

6.4 Diabetes 

Det finns två olika typer av diabetes, typ 1 och 2. Mellan diabetes typ 2 och 

bukfetma finns det ett starkt samband, vidare drabbas flertalet typ 2 diabetiker av 

högt blodtryck och höga blodfetter samtidigt som sockerregleringen försämras. I 

Sverige har 365 000 diabetes och av dem har 325 000 diabetes typ 2. Till följd av 

sjukdomen kan diabetiker drabbas av hjärtinfarkt och stroke, vidare förstörs kärlen 

främst i ögon, njurar och nervsystemet. Sjukdomen beror på ärftliga faktorer samt 

miljöfaktorer, där övervikt och fysisk inaktivitet är de största riskfaktorerna. Även 

stress, rökning och alkohol har betydelse för att utveckla diabetes typ 2. 

(Socialstyrelsen 2009:226) 
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6.5 Övervikt  

Personer med övervikt har större risk att drabbas av livsstilssjukdomar som hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes. Vid övervikt sker förändringar i kroppen som höjer 

blodtrycket och andelen blodfetter samt gör att sockerregleringen blir ojämn. Risken 

att drabbas av diabetes är 5-10 gånger så hög och risken för att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar 1-3 gånger så hög bland överviktiga personer. (Socialstyrelsen 

2009:204–205). För att mäta om en person ligger över/under normalvikt används 

ofta mätmetoden BMI (Body Mass Index). Metoden innebär att kroppsvikten i kg 

divideras med kroppslängden i meter. Värdet läses sedan av i en tabell (Pellmer, K, 

Wramner, B & Wramner, H, 2012:60). Det bör noteras att det inte görs någon 

skillnad på andelen muskelvikt, andelen fettvikt eller andelen skelettvikt, vilket kan 

vara missvisande. 

BMI  

Undervikt -18,4 

Normalvikt 18,5 -24,9 
Övervikt 25,0- 29,9 
Fetma 30,0- 
Figur:2 (Pellmer, K, m.fl,  2012:60) 

 Män Kvinnor 

Lätt bukfettma Midjemått över 94 cm Midjemått över 80 cm 

Bukfettma Midjemått över 102 cm Midjemått över 88 cm 

Figur:3 (Pellmer, K, m.fl.H, 2012:60) 

6.6 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdomar innebär sjukdom i hjärta och blodkärlen och orsakas främst 

av åderförkalkning, vilket ger försämrad blodcirkulation och syrebrist. Som följd kan 

åderförkalkningen ge obotliga skador på hjärnan. Vanliga sjukdomar som 

uppkommer av åderförkalkning är hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Hjärt- och 

kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige. Varje år dör 36 000 till följd av 

sjukdomen, vilket motsvarar 40 % av den totala dödligheten De vanligaste 

orsakerna till att en individ insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar är rökning och höga 

blodfetter men även faktorer som bukfetma, lågt intag av frukt och grönsaker, lågt 

blodtryck samt fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion (Pellmer, K, m.fl, 2012:68). 

6.7  Hur kan folkhälsosjukdomar förebyggas?                                             

Den moderna människans levnadsmönster hör ihop med vår tids samhällsutveckling 

och kontext. Samhällsutvecklingen är positiv i många avseenden men vad det gäller 

folkhälsa och livsstilssjukdomar har samhällsutvecklingen, som nämnts tidigare, fått 

en del negativa konsekvenser. Förebyggande åtgärder för hjärt- och kärlsjukdomar 

samt diabetes, riktar sig dels till individer med hög risk att insjukna och dels till 

befolkningen i allmänhet. Grundläggande arbete för att förebygga insjuknande i 

hjärt- och kärlsjukdomar oberoende av riskgrupp bygger på förändring 

levnadsvanor, detta enligt vetenskapliga studier som socialstyrelsen tagit del av. 

Förändrade levnadsvanor innebär att individen exempelvis förändrar matvanor, 

fysisk aktivitet, intag av alkohol och tobak (Socialstyrelsen 2009:235). Genom 

regelbunden fysisk aktivitet kan flera positiva hälsoeffekter uppnås blad annat ökad 

balans och muskelstyrka samt motverka högt blodtryck och höga sockervärden. 

Vidare stärks immunförsvaret av fysisk aktivitet samt motverkar depression 

(Socialstyrelsen 2009:253 & Faskunger J, 2011:142–143 & Ariane L, m.fl, 

2005:159). För att behålla och främja en god hälsa för vuxna rekommenderas minst 

30 minuter fysisk aktivitet (något pulshöjande) per dag, gärna sju dagar i veckan. 

Den fysiska aktiviteten behöver inte pågå under 30 minuter utan kan delas upp på 

kortare stunder under dygnet. För att öka konditionen och muskelstyrka krävs 

intensiv fysisk aktivitet (pulshöjande och ökad andningsfrekvens) och 

rekommenderas 20 minuter tre gånger i veckan. För barn och ungdomar 

rekommenderas 60 minuters måttlig till intensiv motion dagligen (Socialstyrelsen 

2019:253–254).  

Forskningen visar att personer med en stillasittande livsstil har svårare att behålla 

en mer aktiv livsstil om den fysiska aktiviteten är ordnad och kostar pengar. Ingår 

den fysiska aktiviteten i vardagen har dessa grupper lättare att behålla en mer aktiv 

Ytterligare ett sätt att mäta om en person 

har under/normal/övervikt görs genom att 

mäta omfånget mellan understa revbenet 

och höftbenet. Resultatet avläses sedan i 

en tabell. (Pellmer, K, m.fl, 2012:60). 
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livsstil (Fhi, 2007:32). Insatser som fokuserar på att individen ska öka sin fysiska 

aktivitet då denne informerats om hälsovinster/hälsorisker med en aktiv/stillasittande 

livsstil har inte varit effektiva i arbetet att förändra människors beteende. Däremot 

har miljöfokuserande insatser som tittar på sociala, ekonomiska och fysiska faktorer 

visat sig ha större möjlighet att förändra människors beteende där fysisk aktivitet 

inkluderas i människans vardag. (Faskunger J, 2011:143 & Fhi, 2007:33 & Ariane L. 

m.fl 2005:159) Det finns en viktig skillnad i dessa två angreppssätt för att förbättra 

folkhälsa. Vid individfokuserade insatser görs individen ansvarig för sin stillasittande 

livsstil men vid förändringar i miljön ses problemet som en omgivningsfaktor. För 

personer som inte har intresse/möjlighet av/att motionera kan det vara svårt att 

förändra beteendet när den fysiska miljön uppmuntrar till en stillasittande livsstil 

(Fhi, 2007:33).  

7.1 Folkhälsopolitiska mål 

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar i 

samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Befolkningens hälsa 

orsakas direkt eller indirekt av faktorer som är kopplade till sociala, ekonomiska eller 

miljömässiga förhållanden. Eftersom miljöfokuserande insatser ofta sker på en 

kommunal nivå och inom flera olika sektorer är det viktigt att arbeta brett med 

folkhälsa och att få med fysisk aktivitet i människors vardag (Faskunger, J, 

20011:143), Därför behövs det ett gemensamt ansvar även från verksamheter och 

myndigeter som vanligtvis inte arbetar med folkhälsa. Tillexempel Boverket, som 

primärt inte arbetar med folkhälsa kan ändå arbeta med folkhälsa genom att titta på 

hur samhällsplaneringen påverkar möjligheten att uppnå hälsa. Folkhälsoarbetet 

berör både internationella, nationella, regional och lokala nivåer i samhället samt 

nästan alla sektorer. På en internationell nivå finns Förenta nationerna och 

Världshälsoorganisationen som menar att möjligheten att uppnå god hälsa är en 

mänsklig rättighet (Regeringen proposition 2007/08, s 26). Utöver den offentliga 

sektorn så berörs även privata sektorn och ideella organisationen (Pellmer K, m.fl 

2012:193, & Regeringen proposition 2007/08:110 s,23, Pellmer K,m.fl. 2012:29). 

Sverige har 11 folkhälsomål som pekar på områden som kommuner och landsting 

samt övriga som berörs av folkhälsoarbetet behöver arbeta med för att förbättra 

folkhälsan.  Målområdena är; 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spelKälla: FHI, www.fhi.se, 2010. 
(Boverket 2013:17). 
 
Regeringen lämnade 2008 en proposition om förnyad folkhälsopolitik till Riksdagen 

(Regeringen proposition 2007/08:110). Arbete med propositionen pågår och den har 

inte gått igenom i dagsläget (Riksdagen, 2014). Propositionen innehöll en del 

justeringar av de 11 folkhälsomålen. De målområden som berör fysisk planering 

enligt Boverket är målområde 1,2,3 och 9 (Boverket 2013:17). Målområde 1 handlar 

om att alla människor är lika mycket värde och bör har en jämlik möjlighet till 

delaktighet i samhället. Om en individ eller grupper av individer inte upplever att de 

kan påverka sin livssituation eller samhällsutvecklingen kan det uppstå utanförskap. 

Att sakna möjligheten till inflytande har starka kopplingar till ohälsa. Målområde 1 

fokuserar på att minska utanförskapet och öka inflytande blad socialt utsatta 

grupper (Regeringen proposition 2007/08:110, s 42). Inom fysisk planering skulle 

arbeten med medborgardialoger där det görs ett aktivt arbete med att försöka få 

med socialt utsatta grupper, kvinnor, barn och ungdomar i dialogen kunna bidra till 
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att uppnå målområde 1. Målområde 2 handlar om att social och ekonomisk trygghet 

är en grundläggande förutsättning för god hälsa. Grundläggande för 

välfärdssamhället är att det finns sysselsättning så att människor kan försörja sig 

själva. Vidare handlar målområdet om skyddsnät i form av socialförsäkring som 

gäller vid sjukdom, olyckor och arbetslöshet. Kopplingen till samhällsplanering 

handlar om att planera för trygga miljöer med god kvalité som är tillgängliga för 

alla.(Regeringen proposition 2007/08:110 s, 49) Målområde 3 handlar om 

uppväxtvillkorens betydelse för barns hälsa och utvecklingen av dess folkhälsa. 

Familjen spelar en central roll men även omgivningen och mötet med andra barn. 

Övriga viktiga aspekter är miljön i bostadsområdet, förskoleverksamhet, skola och 

fritid (Regeringen proposition 2007/08:110 s, 56). Kopplingen till stadsplanering kan 

tänkas handla om att utforma säkra miljöer i bostadsområden, skola och lekplatser 

samt planera för olika typer aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar.  

Målområde 9 handlar om fysisk aktivitet och behandlar bland annat byggd miljö och 

fysisk aktivitet. Propositionen anser att en hälsofrämjande samhällsplanering kan 

bidra till att öka vardagsmotionen. Exempel på detta är säkra, attraktiva cykel - och 

gångvägar, bevara och utveckla parker och grönområden, möjliggöra för rekreation 

och motion. Nåbarheten till bostadsnära natur är en aspekt som lyfts fram i den 

folkhälsosamma samhällsplaneringen. För att uppmuntra till fysisk aktivitet bör 

avståndet inte överstiga 300 meter.   

Vidare tog propositionen upp att det behövs verktyg för att underlätta för aktörer 

som arbetar med att skapa byggda miljöer som uppmuntrar fysisk aktivitet. 

(Regeringen proposition 2007/08:110, s 90).  

8.1 Vad säger Boverket? 

 
Under 2011- 2012 arbetade Boverket, på uppdrag av regeringen, med att samordna 

och utveckla samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet.  Detta arbete 

resulterade i en publikation som var klar 2013 med titeln ”Planera för rörelse – en 

vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen”.  

Publikationen togs fram i samarbete med Folkhälsoinstitutet, samhällsplanerare från 

Trafikverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, planerings arkitekter, 

Gymnastik och idrottshögskolan vid Mittuniversitetet, landskapsarkitekt från 

länsstyrelsen i Skåne, friluftsstrateg från Naturvårdsverket, samt  folkhälsoplanerare 

(Boverket 2013:4). 

Publikationen vänder sig till personer som arbetar med stadsplanering, folkhälsa, 

trafikplanering, grönområden eller friluftsliv, i syftet att informera om vikten av fysisk 

aktivitet för en god hälsa och hur den byggda miljöns utformning kan stimulera ett 

aktivt vardagsliv. Publikationen visar även på hur planeringsverktygen kan 

användas för att planera för vardagsmotion. Boverket har i sitt arbete fokuserat på 

planeringsområden för gång, cykling, lek och lustfylld rörelse, friluftsliv och 

rekreation. (Boverket 2013:6) I publikationen ger Boverket en samlad bild av 

folkhälsopolitiken och aktörer i Sverige (Boverket 2013:16). I textavsnitten nedan 

sammanfattas Boverkets publikation – Planera för rörelse!(2013) 

 

8.2 Folkhälsopolitik och aktörers ansvar 

Kommunerna har ansvar för social- (vård och skola) och fysisk planering, vilket är 

områden som berör folkhälsa och fysisk aktivitet. Kommunerna har möjlighet att 

påverka den fysiska planeringen genom planmonopolet och ansvaret de har för 

planläggning av mark och vatten. Genom denna position kan kommunen påverka 

utformningen av miljön och den fysiska strukturen och därmed även miljöer som 

stimulerar till fysisk aktivitet (Boverket 2013:16) På regional nivå så har landstinget 

och socialstyrelsen ansvar för hälso- och sjukvård samt arbete med riktlinjer för 

förebyggande hälsoarbete. På regional nivå så finns ansvaret för kollektivtrafiken 

genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Landstinget har ansvar för att 
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arbeta med folkhälsa då det ingår i deras uppdrag. (Boverket 2013:16) På nationell 

nivå är det Statens folkhälsoinstitut, som numera heter Folkhälsomyndigheten, som 

har ett övergripande ansvar för uppföljning och utveckling av kategorier eller faktorer 

som anses påverka folkhälsan. De ansvarar vidare för utredningar av insatser som 

gjorts inom de elva folkhälsomålen. På nationell nivå har även andra myndigheter 

ett ansvar för folkhälsa inom myndighetens område. Exempelvis har Boverket ett 

ansvar för folkhälsa i planeringsfrågor. (Boverket 2013:18) Boverket menar att det 

behövs en samordning av folkhälsoarbetet eftersom det genomsyrar alla nivåer och 

olika sektorer i samhället (Boverket 2013:19). 

8.3 Stödjande miljöer 

Planera för rörelse! (Boverket, 2013)Tar upp exempel på stödjande miljöer, vilket 

innebär miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. De fem stödjande miljöerna som 

tas upp är landskapet som behandlar hur närkontakten med omgivningen; 

grönområden, cykelvägar, promenadstråk påverkar hur människan mår och hur 

mycket människan rör på sig. Den andra stödjande miljön som tas upp är 

bebyggelsens struktur, form och rumslighet som behandlar vikten av rimliga avstånd 

mellan målpunkter för att ta sig fram med cykel eller till forts samt vikten av god 

arkitektur och trevlig omgivning med gröna inslag som träd och buskar samt god 

orienterbarhet (Boverket 2013:21). Den tredje stödjande miljön som tas upp är 

anläggningar för motion och idrott som behandlar vikten av att dessa anläggningar 

finns för motion utöver vardagsmotion. Dessa anläggningar kan med fördel placeras 

nära bostadsområden och inte i utkanten av en ort som ofta är fallet. Den fjärde 

stödjande miljön som tas upp är infrastruktur och hela resan perspektivet, vilket 

behandlar att det vardagliga resandet är ett område där störst hälsovinster kan 

göras genom att utveckla infrastrukturen för aktiv transport som cykling eller 

promenad. Samt att planera för kollektivtrafik där det är enkelt och säkert att ta sig 

till och från kollektivtrafiken för att underlätta och uppmuntra till att åka kollektivt 

samt bidra till ökad fysisk aktivitet (Boverket 2013:22). Den femte och sista 

stödjande miljön som tas upp är grön- och blåstruktur som behandlar vikten av 

grönområden och dess betydelse för fysisk aktivitet och avstressande inverkan på 

människan samt dess betydelse för barns utveckling. Blåstrukturen har betydelse 

för friluftsaktiviteter och båtliv samt tillgången till strandpromenader(Boverket 

2013:23). 

8.4 Grupper med särskilda behov 

Publikationen, Planera för rörelse! tar upp att det är viktigt att uppmärksamma 

utsatta grupper. Vilka är barn, äldre och funktionsnedsatta i planeringen för 

vardaglig fysisk aktivitet. (Boverket 2013:26) 

8.5 Planeringsverktyg 

I Plan och bygglagen står det inte uttryckligen om fysisk aktivitet eller folkhälsa, 
däremot så står det i 1 kap. 1 § PBL att den fysiska planeringen ska främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö, vilket Boverket anser ligger nära det övergripande 
folkhälsopolitiska målet i Sverige. Vidare ska planeringen enligt PBL underlätta för 
lämpliga strukturer för bebyggelse, grönområden, infrastruktur och tillgodose 
människans behov av natur, park, friyta för lek samt motion och utomhusvistelse. 
(Boverket 2013:29) 
Det femtonde miljökvalitetsmålet; god byggd miljö innebär att det ska finnas cykel 
och gångvägrar som är säkra och trygga samt att det finns grönområden, parker 
och gröna stråk i närheten av bebyggelse (Boverket 2013:30). 
Under rubriken planeringsverktyg tar publikationen upp hur planerare kan arbeta 
med folkhälsa i regionalplaner, översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
detaljplaner samt områdesbestämmelser.  
I en översiktsplan kan planerare och kommunen på en översiktlig nivå analysera 
och planera/utveckla stödjande miljöer som gång- och cykelnätet, grönstruktur, 
idrottsanläggningar, friluftsområden m.m. samt väga dessa intressen mot övriga 
intressen.   
Vidare tar publikationen upp paragrafer i Miljöbalken som kan användas som stöd 
vid planering för folkhälsa (Boverket 2013:34). 
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8.6 Konsekvensbedömningar 

Planer som tas fram i enlighet med PBL ska alltid genomgå en konsekvensanalys 
som undersöker miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. För de 
sociala konsekvenserna har det tagits fram modeller som undersöker 
hälsokonsekvenser Folkhälsoinstitutet gav ut en publikation 2007 som heter 
”Hälsokonsekvensbedömning i fysisk planering” som behandlar 
hälsokonsekvensmodeller (Boverket 2013:36) 
 

8.7 Planeringsunderlag 

Många kommuner har gjort policys och program för folkhälsa samt sammanställt 

folkhälsan lokalt och regionalt, vilket med fördel kan användas som underlag vid 

planering och som kan ge stöd åt den sociala aspekten av planeringen. 

Folkhälsoinstitutet har tagit fram ett verktyg som heter folkhälsoatlas där 

registerdata och enkäter redovisas över de elva folkhälsomålen för varje kommun. 

Folkhälsa redovisas ofta med statistik vilket kan vara svårt att få med i en plan men 

folkhälsostatistik skulle med fördel kunna presenteras geografiskt i en karta för att 

skapa en överblick på var insatserna inom ramen för fysisk planering behövs 

(Boverket 2013:37). 

8.8 Vardagsrörlighet 

För att kunna planera för vardagsrörlighet behövs det kunskap om hur stor yta en 

viss miljö som stimulerar till rörlighet kräver. Boverket har i publikationen fokuserat 

på områdena gång, cykling, lek och friluftsliv. Dessa områden bidrar till att minska 

stillasittandet och bidrar även till att nå andra mål som exempelvis klimatmålen 

(Boverket 2013:41). 

8.9 Gång 

Att planera för gång är viktigt eftersom det utgör en stor del av människans 

förflyttning om det så handlar om att gå till parkeringen för att sedan fortsätta 

transporters med bil, till hållplatsen eller för att gå till en målpunkt. Tyvärr prioriteras 

inte fotgängare i planeringen i den utsträckning som de skulle behövas och ses inte 

som ett eget färdsätt utan slås ofta ihop med cyklister. Planeringsunderlaget för 

fotgängare är ofta inte tillräckligt. För att kunna planera för gång bör det finnas 

mätningar på frekvensen av fotgängare samt vilka vägar de använder. Exempel på 

studier som kan göras är space syntax och trygghetsvandringar. Vidare är det viktigt 

med ett finmaskigt gångnät där avstånden till målpunkter är rimliga samt att vägen 

upplevs som trygg (Boverket 2013:42–44). 

8.10 Cykling 

Cykeltrafiken har ökat och i städer börjar cykeln ses som ett accepterat färdmedel. 

Precis som fotgängarna ses inte cyklisten som ett eget färdmedel. För att kunna 

planera för cyklisten krävs det bättre planeringsunderlag. Det är framförallt 

arbetspendlingen med cykel som ökar men även som motionsform eller friluftsliv. 

Eftersom cyklisterna har olika behov och förutsättningar behövs det en hierarki av 

cykelnätet precis som det finns för motorfordon. Vidare behövs det fler 

cykelparkeringar och framförallt cykelparkeringar med väderskydd vid stationer, 

skola, arbetsplatser, vårdcentraler med mera. Vid övrig vägplanering för 

motorfordon och spårväg behövs det tas mer hänsyn till cyklister så att vägarna inte 

utgör barriärer för cyklister (Boverket 2013:46–50). 

8.11 Lek 

Leken är viktig för barnets sociala och motoriska utveckling. Genom leken lär sig 

barn att skapa relationer till andra barn, de upptäcker nya miljöer och transporten 

kan bli en del av leken. Utomhusmiljöerna på förskolor och skolor är speciellt viktiga 

för barns lek eftersom de kan integrera med andra barn där samt att barnen vistas 

stora delar av dagen i skolan och förskolan. Det behövs både hårda och gröna ytor 

samt utrymmen som är utformad för specifik lek och ytor som är ospecifika med en 

bred användning. Det är även viktigt med lekfulla och trygga stråk mellan 

målpunkter som bostadsområdet och skolan (Boverket 2013:51–52). 
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Under tonåren blir staden viktigare för identitetssökandet samtidigt som tonåringar 

ibland väljer att inte vara fysiskt aktiva och många idrottsutövare slutar med idrotten 

eftersom tidsperioden för många är känslig. Det är därför viktigt att stadsrummet har 

en variation av aktiviteter som tilltalar ungdomar. (Boverket 2013:53) 

8.12 Friluftsliv 

Många tätorter i Sverige har tillgång till natur och grönområden inom rimliga 

avstånd. Detta uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till upplevelser och 

välbefinnande, vilket är viktigt för människans hälsa. Sedan 2010 har Sverige en 

friluftspolitik och sedan 2012 även friluftsmål. Målen för friluftslivet är bland annat;  

• Tillgänglig natur för alla • Allemansrätten • Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet • Ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa • God kunskap om friluftslivet 

(Boverket 2013:56)  

Friluftslivet har ett relativt starkt stöd i lagstiftningen genom 2 och 4 kap i 

miljöbalken. (Boverket 2013:56) Friluftslivet behandlas ofta tillsammans med 

grönstruktur och naturvård då kommuner tar fram planeringsunderlag för dessa 

områden. Trots detta exploateras stora delar av tätortsnära markytor. Genom 

områdesskydd i miljöbalken kan kommunerna långsiktigt skydda friluftslivet 

(Boverket 2013:57) 

 
Bristande tillgänglighet så som avsaknad av stigar, toaletter eller fysiska barriärer 

som vägar och bebyggelse, bidrar till att friluftsområden inte används i den 

utsträckning de skulle kunna göra. Friluftslivsområden som är vacker och välskötta 

samt fria från nedskräpning och störande buller används i större utsträckning än ett 

område som inte sköts (Boverket 2013:57) 

Boverket har, genom att de gett ut ”Planera för rörelse!” (2013), visat att 

folkhälsofrågor och folkhälsoarbetet är en del av den fysiska planeringen och att 

folkhälsa är något som bör beaktas i planeringen och finnas representerad i 

planeringsdokument som översiktsplaner.  

9.1 Stödjande miljöer 

Begreppet stödjande miljöer tas upp både i Boverkets publikation ”Planera för 

rörelse!” (2013) och i publikationen ”Den byggda miljöns påverkan på fysisk 

aktvitet”, som är utgiven av Folkhälsoinstitutet (Boverket 2013:20 & Fhi, Faskunger 

J, 2007:31) Stödjande miljöer uppmuntrar till fysisk aktvitet i vardagen och kan vara 

ett viktigt redskap i folkhälsoarbetet för att öka vardagsmotionen och minska antalet 

insjuknade i folkhälsosjukdomar. Till stödjande miljöer räknas bland annat 

grönområden och parker samt gång och cykelvägar (Boverket 2013:21–23)              

I textavsnitten nedan ges en inblick i planering för grönområden och aktiv transport 

samt dess betydelse för folkhälsan.  

9.2 Grönområden 

Vistelser i grönområden har visat sig ha positiv påverkan på människan, sinnen 

stimuleras, kroppen kan lättare återhämta sig, hjärnans koncentrationsförmåga ökar 

och stressnivån sjunker, (SLU, 2009) Fysisk aktivitet bidrar inte bara till individuella 

hälsovinster och en bättre folkhälsa utan även till ett minskat behov av vårdinsatser 

och minskade samhällskostnader för vård (Fhi, Johansson, A-K, Kollberg S & 

Bergström, K, 2009:30). 

För att bidra i arbetet med en bättre folkhälsa behövs det tillgängliga hälsofrämjade 

miljöer i våra städer där människor kan utöva rekreation, grönområden är ett 

exempel på en sådan miljö. En definition på grönområde lyder ”större grönytor som 

är allmänt tillgängliga och belägna så att de troligen är intressanta som frilufts- och 

strövområden för tätortsboende”. (Naturvårdsverket, 2013) Nationalencyklopedins 

definition på rekreation lyder; ”återhämtande av krafter genom vistelse i 

avkopplande miljö (utvidgat) avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av 

krafter” (Nationalencyklopedin, 2013)  
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Rapporten ”Grönområden för fler” (Fhi, 2009:22) skriver om olika 

befolkningsgruppers behov av grönområden. De grupper som särskilt tas upp är 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa grupper har olika ”krav” 

på grönområdenas utformning.  

För barn är vistelser i grönområden viktiga då det främjar deras psykiska, sociala 

och motoriska utveckling. Forskning visar på att lek som uppstår i naturen är mer 

jämställd då fler lekmöjligheter uppstår där många barn kan delta samtidigt. 

Forskningen visar även att lek i naturen stimulerar den verbala kommunikationen 

hos barn samt att den fysiska aktiviteten som erbjuds i naturområden förebygger 

övervikt hos barn. Utomhuspedagogik kan göra så att barn får ett positivt 

förhållningssätt till naturen även i vuxen ålder. (Fhi, 2009:23) Grönytor som är 

anpassade för barn bör vara omväxlande eftersom variationen i miljön uppmuntrar 

barnen att använda sin fantasi och möjliggör för kreativ lek. Grönytorna får gärna 

vara stora och kombineras med buskar och träd eftersom de ger skugga och 

skyddar barnen från värme och farlig UV-strålning soliga dagar.  

En varierad miljö kan innebära att det finns stockar stenar eller stubbar som barnen 

kan utforska och ”klättra” på, finns det tillgång till vatten kan det även uppmuntra till 

vattenlek (Fhi, 2009:23).  

 
Vistelse i grönområden för äldre personer har inverkan på deras fysiska och 

psykiska hälsa. I rapporten ”Grönområden för fler” definieras hälsosamt åldrande 

som ”en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så 

att äldre människor aktivt kan ta del i samhället och njuta ett självständigt liv med 

god livskvalité utan att diskrimineras på grund av ålder” (Fhi, 2009:30). Inom statens 

folkhälsoinstitut talar man om fyra grundpelare för att arbeta med äldre människors 

hälsa. Dessa är fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och delaktighet. 

Rapporten menar att grönområden kan bidra till att uppfylla tre av dessa fyra 

grundpelare. Att vistas ute i grönområden möjliggör fysisk aktivitet som förbättrar 

uthållighet, styrka, balans och rörlighet vilket kan möjliggöra ett självständigare liv 

(Fhi, 2009:30) (t.ex. minskat behov av hjälpmedel, att självständigt kunna röra sig i 

samhället, minska risken för fallolyckor – som annars kan skapa oro hos äldre och 

därmed begränsa dem) Social gemenskap kan bidra till att stärka en individs 

självbild samt en känsla av tillhörighet. Utomhusaktiviteter kan bidra till att äldre 

känner meningsfullhet och delaktighet då sinnen och kognitiv förmåga stimuleras av 

objekt som finns i naturen (Fhi, 2009:30). Grönytor som är anpassade för äldre bör 

ha släta gångbanor för att det ska vara smidigt att ta sig fram med rullator, 

rullstol/permobil och för att förhindra fallolyckor. Det bör finnas sittplatser med jämna 

mellanrum så att de äldre kan sätta sig och vila vid behov. För att skapa kognitiv- 

och sinnes stimulans bör det finnas träd, grönska, blommor att dofta och känna på, 

och gärna en vacker vy att se ut över. Många äldre promenerar som främsta 

motionskälla och många uppskattar om det finns en målpunkt att promenera till, 

exempelvis en utsiktsplats. Det är viktigt att tänka på att det finns skuggområden på 

grönytor eftersom de äldre kan vara känsliga för värmeböljor. Vidare är det viktigt att 

områdena är välskötta samt att de finns god belysning eftersom bristfällig belysning 

kan skapa en känsla av otrygghet hos äldre (Fhi, 2009:28–29).   

Personer med funktionsnedsättning har inte alltid möjlighet att motionera på samma 

sätt som andra, därför är det extra viktigt med tillgång och närhet till grönområden 

som kan möjliggöra motion. För personer med nedsatt rörlighetsförmåga är det 

främst viktigt att grönområdena är lättillgängliga så att de kan röra sig fritt och 

självständigt. (släta gångbanor, inga kraftiga vinklar, ramper vid trappor, tydliga 

markeringar i marken för synskadade, tydliga informationstavlor över området, 

toaletter ect) Områden där många rör sig skapar även förutsättningar för social 

interaktion. (Fhi, 2009:34) 

9.3. Aktiv transport 

Aktiv transport innebär att individen är fysisk aktiv under transporten till olika 

målpunkter i vardagen exempelvis genom att cykla, gå, åka inlines eller longboard. 
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Aktiv transport är en av de viktigaste källorna till fysisk aktivitet och bidrar med att 

uppnå de rekommenderade nivåerna för daglig fysisk aktivitet (Fhi, 2008:13).  

Investeringar i infrastruktur för cyklister och fotgängare ger även samhällekonomisk 

vinst genom att aktiv transport bidrar till att förbättra folkhälsan och minskar risken 

för insjuknande i livsstilssjukdomar, vilket i sin tur leder till minskade kostnader inom 

vården (Fhi, 2008:6).  

När bilen började ses som ett självklart transportmedel och fick ta plats i 

samhällsplaneringen under 50-talet så försvann cykelns självklara roll som 

transportmedel. Cykeln förknippas mer med motion, idrott och rekreation än ett 

transportmedel (Fhi, 2008:17). Som följd av bilens popularitet är strukturerna i de 

flesta städer i Sverige utformade för att passa bilen framför cyklister eller 

fotgängare. Idag ses cykeln mer och mer som ett transportmedel och strukturer i 

städerna börjar sakta formas med hänsyn till dessa två transportsätt (Fhi, 2008:17). 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att öka standarden på cykel- och 

gångbanor och för att öka andelen som väljer att cykla eller att gå i stället för att ta 

bilen. De främsta åtgärderna som behövs för cykelbanor är att skapa ett 

sammanhängande cykelnät, förbättra underhållet, tydligare vägskyltning och 

förbättra kvaliteten på cykelparkeringar (Fhi 2008:17). Situationen är likartad för 

gångbanor då de ofta är en del av cykelbanorna.  Det som behöver förbättras och 

åtgärdas för fotgängarna är sammanlänkade gångbanor, svårnådda och riskfyllda 

hålplatser, dåligt anpassade gångbanor för funktionsnedsatta, bussgage och dålig 

belysning samt mörka tunnlar som skapar otrygghet, bristfälligt underhåll – särskilt 

under vintern då halkrisken är stor, samt bristfällig skyltning och otydliga 

markeringar av vad som är gångbana och vad som är cykelbana.  

Cyklister och fotgängare är oskyddade trafikanter vilket gör att det är mer utsatta vid 

olyckor men det innebär också att de har en helt annan möjlighet att socialisera och 

uppleva miljön under tiden de transporteras. Cyklister och fotgängare har därför 

större krav på att trafikmiljön ska vara attraktiva (Hydén C, 2008:213). Cyklister och 

fotgängare färdas med olika hastighet och har därför olika krav på framkomlighet 

och vägskyltning (Hydén C, 2008:213).  

Gång- och cykelsystemet är en del av transportsystemet och behöver planers tidigt i 

den fysiska planeringsprocessen. Gång- och cykel banor finnas kan inte läggas till i 

efterhand när övriga trafiksystem är färdigplanerade (Hydén C, 2008:229).   

Anledningen till att gång- och cykelbanorna är bristfälliga beror till stor del på att 

gång- och cykeltrafiken har blivit marginaliserade i resursfördelningen inom 

transportsektorn. Gång- och cykeltrafiken får ungefär 1 % av 22 miljarder som 

kommuner och landsting har i budget varje år för underhåll och utbyggnad av vägar 

(Fhi 2008:25). 

 

10.1 Lagstiftning 

Lagstiftningen som främst berör den fysiska planeringen är plan - och bygglagen 

samt Miljöbalken. Som nämnts tidigare står det inget uttalat om folkhälsa i dessa två 

lagar men det finns däremot paragrafer som berör folkhälsa och fysisk aktivitet, vilka 

planerare kan använda som stöd för att arbeta med folkhälsa och fysisk aktivitet i 

planeringen (Boverket, 2009:29). Textavsnitten nedan visar på paragrafer som 

stödjer folkhälsa och fysisk aktivitet i Plan – och bygglagen samt Miljöbalken. 

 

10.2 Plan- och bygglagen 

I 2 Kap 3§ p.1och 2 PBL står att planläggningen ska ta hänsyn till natur – och 
kulturvärden, miljö – och klimat aspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder samt ur en social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 
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I 2 Kap 7§ p.3 och 4 PBL står att det i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse 
ska finnas parker och andra grönområden samt lämpliga platser för lek, motion och 
annan utomhusvistelse. 
 
I 3 Kap 5§ p. 3 och 4 PBL står att det i översiktsplanen ska framgå hur kommunen 
avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer. Samt hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.   
 
Kommentar: De 11 folkhälsomålen är ett exempel på nationella mål som den fysiska 
planeringen ska ta hänsyn till. 
I 8 Kap 9§ står att om tomten bebyggs med byggnadsverk som innehåller en eller 
flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller liknande verksamhet 
ska det finnas, på tomten eller i närheten, tillräckligt stor friyta för lek och 
utomhusvistelser. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta 
och parkering ska friyta ordnas i första hand. 
 

10.3 Miljöbalken 

Kapitel tre i miljöbalken behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning av 

mark- och vattenområden. 

I 3 Kap 2§ MB står att stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt områdets karaktär.  
 
I 3 Kap 3§ står det att mark- och vattenområden om är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. 
I 3 kap. 6§ MB står det att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt det är möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden 
i tätorter ska särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket. 
 
 
I 4 Kap. 2,4-5§ MB listas områden där intressen för turism, friluftsliv och framförallt 
rörligt friluftsliv särskilt ska tas i beaktning vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 
I 7 Kap. 1§ MB står att var och en som nyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 
 
I7 Kap. 4§ MB står att ett mark- och vattenområde får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.  
 
I 7 Kap. 6§ MB står att om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, 
får länsstyrelsen eller kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området  
1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, 
badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 
2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att 
vistas. 
 
I 7 Kap. 13- 15§ MB står bestämmelser om strandskyddet, vilken syftar till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vattnet för djur och växtlivet. 
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11.1 Analys  

.  

11.2  Sammanställning av analyserna 

För varje översiktsplan har det gjorts en sammanställning av analyserna. För varje 

sökord står sidhänvisning, om sökordet i sin kontext går att koppla till fysisk aktivitet 

samt om det har en positiv eller negativ effekt för folkhälsa. Sökordets koppling till 

fysisk aktivitet har bedömts utifrån områdes- och forskningsöversikten. I det flesta 

fallen så står sökordet inte i en kontext där det finns en direkt koppling till fysisk 

aktivitet utan det har gjorts en bedömning för varje sökord.  

Sammanställningarna finns som bilaga 7-9 

 

 

12.1 Resultat  

I tabellen nedan visas resultatet från den övergripande analysen av de 10 

översiktsplanerna  

Sökord Frekvens 

Cykel* 499 

Park 485 

Naturreservat 335 

Rekreation* 334 

Gång 322 

Friluftsliv* 249 

Grönområde 215 

Strandskydd 206 

Idrott* 170 

Hälsa 147 

Motion* 76 

Folkhälsa 62 

Fysisk aktivitet 18 

Spontanidrott 10 

Folkhälsomål 8 

Folkhälsopolitik 3 

 

Tabell 1: Visar hur frekvent sökorden finns med sammanlagt i alla översiktsplanerna 

med högs frekvens överst i tabellen. 

När varje sökord placeras under respektive kategori ser frekvensen ut som i tabellen 

på nästa sida.                                                                                                                    

Frågeställning; folkhälsa, folkhälsomål, folkhälsopolitik och hälsa.                        

Stödjande miljö; gång, cykel, park och grönområde.                                                               

Plats för fysisk aktivitet; Motion* rekreation*, friluftsliv*, idrott*, fysisk aktivitet* och 

spontanidrott*. 

Friluftsliv med lagstöd; Naturreservat och strandskydd 

Kategori Frekvens 

Frågeställning 233 

Stödjande miljö 1572 

Plats för utövning av fysisk aktivitet 969 

Lagstöd för friluftsliv 528 

 

Tabell 2: Visar hur frekvent sökorden placerade i kategorierna finns med i de 10 

översiktplanerna. 

Det går inte att dra några generella slutsatser eftersom antalet undersökta 

översiktsplaner är för få. Vidare går det inte att dra några slutsatser utifrån en kods 

frekvens utan dess sammanhang (Cassell, C & Symon G, 2004:21) Kanske kan 
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kodens frekvens ge en liten antydan om vilket utrymme sökorden fått i 

översiktsplanerna.  

Den övergripanda analysen på respektive översiktsplanerna finns som bilaga 1-6 

 

12.2 Resultat av fördjupad analys av översiktsplan för Vetlanda 

 Frekvens 

Fysisk aktivitet JA 137 

Fysisk aktivitet NEJ 31 

Neutral 0 

Total frekvens 168 

 

Av den totala frekvensen (168) av sökorden i översiktsplanen för Vetlanda går 137 

ord, tolkat ur sin kontext, att koppla till fysisk aktivitet och resterande 31 ord går inte 

koppla till fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet JA Frekvens 

Positivt 88 

Negativt 49 

Neutral 19 

Total frekvens 137 

 

Av de 137 orden som går att koppla till fysisk aktivitet har 88 ord en positiv inverkan 

på folkhälsa, 19 ord är neutrala eller både positivt och negativ beroende på 

perspektiv, och resterande 49 ord har en negativ inverkan på folkhälsa. 

Fysisk aktivitet NEJ Frekvens 

Positivt 20 

Negativt 4 

Neutral 7 

Total frekvens 31 

 

Av de ord som inte går att koppla till fysisk aktivitet har 20 ord en positiv inverkan på 

folkhälsa, 7 är neutrala, och resterande 4 ord har en negativ inverkan på folkhälsa. 

I översiktsplanen för Vetlanda görs direkta kopplingar till folkhälsa eller fysisk 

aktivitet vid 26 tillfällen. Detta kan jämföras med analysen då det går att göra 

kopplingar till folkhälsa eller fysisk aktivitet vid 168 tillfällen.  

I sammanhang där folkhälsan påverkas negativt enligt analysen så handlar det i 

flertalet fall om LIS- utveckling, nybyggnation eller verksamhetsutveckling i områden 

som kan påverka friluftslivet eller rekreationsområden negativt. Vid enstaka tillfällen 

handlar det om nybyggnation inom strandskyddsområden. När det kommer till 

grönområden och parker handlar den negativa påverkan om att dessa ytor tas i 

anspråk vid exploatering och för cyklister och fotgängare handlar den negativa 

påverkan om att det finns barriärer eller obefintlig gång- och cykelväg i vissa 

områden.  

Cykel och gångbanor kan anses bidra mest till ökad vardagsmotion. Det är även 

områden där fysiska planeringen har möjligheter att påverka utvecklingen därför 

precenteras resultaten från analysen för cykel och gång. 

Analysen för cykel och dess kontext visar på 4 ord som är kopplade till utveckling av 

cykel*, 3 ord är kopplade till konsekvenser och någon till en karta och 

nulägesbeskrivning.  

Analysen för gång och dess kontext visar på 7 ord som är kopplade till utveckling av 

gång* två ord är kopplade till behov, två ord till konsekvenser och två till barriärer.  

 

 



         
 

 21 

12.3 Resultat av fördjupad analys av översiktsplanen för Stockholm 

 

 Frekvens 

Fysisk aktivitet JA 121 

Fysisk aktivitet NEJ 39 

Neutral 10 

Total frekvens 170 

 

Av den totala frekvensen (170) av sökorden för Stockholm går 121 stycken ord, 

tolkade ur sin kontext, att koppla till fysisk aktivitet, 39 ord går inte koppla till fysisk 

aktivitet och resterande 10 ord är neutrala eller svårplacerade. 

 

Fysisk aktivitet JA Frekvens 

Positivt 105 

Negativt 9 

Neutral 7 

Total frekvens 121 

 

Av de 121 ord som går att koppla till fysisk aktivitet, har 105 ord en positiv inverkan 

på folkhälsa, 9 ord har en negativ inverkan på folkhälsa och resterande 7 ord är 

neutrala.  

Fysisk aktivitet NEJ Frekvens 

Positivt 33 

Negativt 1 

Neutral 5 

Total frekvens 39 

 

Av de 39 ord som inte går att koppla till fysisk aktivitet, har 33 ord en positiv 

inverkan på folkhälsa, 1 ord har en negativ inverkan och resterande 5 ord är 

neutrala. 

I översiktsplanen för Stockholm görs direkta kopplingar till folkhälsa eller fysisk 

aktivitet vid 3 tillfällen. Det kan jämföras med analysen där det går att göra 

kopplingar till folkhälsa eller fysisk aktivitet vid 170 tillfällen. 

I sammanhang där folkhälsan påverkas negativt enligt analysen handlar det om att 

grönområden eller parker som tas i anspråk för exploatering, olika former av 

barriärer till eller i områden, funktionsuppdelning som finns kvar i flera stadsdelar 

eller bristfällig koppling mellan områden. 

Analysen för cykel och dess kontext visar på förbättringar och utveckling av gång-

och cykelnät. Resultatet för gång är snarlik då dessa två sökord ofta står i samma 

sammanhang. som beskriver nuläget och 13 ord som beskriver förbättringsåtgärder 

för cykel* 

                                                                                                                                                                

12.4 Resultat av fördjupad analys av översiktsplanen för Mora 

 Frekvens 

Fysisk aktivitet JA 292 

Fysisk aktivitet NEJ 45 

Neutral 1 

Total frekvens 338 

 

Av den totala frekvensen (338) av sökorden för Mora går 292 stycken ord, tolkade 

ur sin kontext, att koppla till fysisk aktivitet, 45 ord går inte koppla till fysisk aktivitet 

och resterande 1 ord är neutralt eller svårplacerade.  

Fysisk aktivitet JA Frekvens 

Positivt 275 
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Negativt 12 

Neutral 5 

Total frekvens 292 

 

Av de 292 ord som går att koppla till fysisk aktivitet, har 275 ord en positiv inverkan 

på folkhälsa, 12 ord har en negativ inverkan på folkhälsa och resterande 5 ord är 

neutrala. 

 

Fysisk aktivitet NEJ Frekvens 

Positivt 36 

Negativt 0 

Neutral 9 

Total frekvens 45 

 

Av de 45 ord som inte går att koppla till fysisk aktivitet, har 36 ord en positiv 

inverkan på folkhälsa, 0 ord har en negativ inverkan och resterande 9 ord är 

neutrala. 

I översiktsplanen för Mora görs direkta kopplingar till folkhälsa eller fysisk aktivitet 

vid 5 tillfällen. Det kan jämföras med analysen där det går att göra kopplingar till 

folkhälsa eller fysisk aktivitet vid 338 tillfällen. 

I sammanhang där folkhälsan påverkas negativt enligt analysen handlar det om en 

intressekonflikt mellan ett skjutbaneområde och ett närliggande rekreationsområde 

samt en eventuell dispens från strandskydd. 

Sökordet hälsa finns med 18 gånger i Moras översiktsplan, en gång är ordet kopplat 

direkt till folkhälsa resterande ord är bland annat kopplat till mål om frisk luft, mål om 

säker strålmiljö, mål för giftfrimiljö och ökad hälsa i arbetslivet. Dessa ord går också 

att koppla till folkhälsa men inte till fysisk aktivitet. 

Mora skiljer sig från Stockholms och Vetlandas översiktsplaner då den tar upp de 11 

folkhälsomålen och visar rekreation, frilufsliv, strandskydd och naturreservat i kartor. 

Totalt finns det 50 kartor med i Moras översiktsplan. 

Analysen för cykel och dess kontext visar på 15 sökord som beskriver nuläget och 

13 ord som beskriver förbättringsåtgärder för cykel* 

Analysen för gång* visar på förbättringar för gång- och cykelbanor. Bland annat tas 

barnperspektivet upp.  

 

13.1 Diskussion 

13.2 Allmän diskussion 

Frågeställningen i kandidatarbete lyder ” Hur behandlas folkhälsa med fokus på 

fysisk aktivitet i översiktligplanering?” Av de 10 översiktsplaner som undersökts så 

har en översiktsplan tagit upp de 11 folkhälsomålen samt lämnat en webbadress till 

folkhälsoinstitutet. Samma översiktsplan har tagit med det övergripande målet för 

folkhälsa i Sverige. Utöver Moras översiktsplan finns inga direkta kopplingar till 

folkhälsoarbetet, däremot finns ordet folkhälsa med i alla översiktsplaner utom 

översiktsplanen för Gävle. I tabell 2 på sida 22 går det utläsa att sökorden som är 

kopplade till frågeställningen har lägst frekvens då frekvensen för alla 

översiktsplanerna slagits samman. En orsak till varför folkhälsa inte ges något större 

utrymme i översiktsplanen kan bero på att folkhälsa är ett relativt nytt arbetsområde. 

Först på 70- talet antogs den första politiska hälsoplanen i Sverige och under 80- 

talet började lanstingen anställa hälsoplanerare. Det var först under 90-talet som 

kommunerna började engagera sig i folkhälsoarbetet. (Pellmer K, m.fl, 2012:25) 

Antagligen etablerats folkhälsoarbete inom mer självklara områden som vårdsektorn 

men som nu även ”spridits” till andra sektorer. En annan anledning kan bero på att 

det inte står något uttalat om folkhälsa i Plan- och bygglagen eller i Miljöbalken. Om 
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ordet folkhälsa däremot delas upp i andra ord som kan kopplas till folkhälsa och 

fysisk aktivitet som exempelvis park, grönområde, cykel – och gångbana, 

rekreation, friluftsliv och lek så finns det indirekt lagstöd för folkhälsa i Plan – och 

bygglagen samt Miljöbalken. 

Förhoppningsvis kommer översiktsplanerna i framtiden ta ett tydligare grepp om 

folkhälsa i den fysiska planeringen. Eftersom Boverket gett ut en publikation 

”Planera för rörelse!” (2013). Publikationen ger en bra bild av vikten att arbeta med 

folkhälsa i planeringen och på vilket sätt arbetet kan gå till samt vilka lagstöd som 

finns att använda i Plan – och bygglagen och Miljöbalken. Planera för rörelse! gavs 

ut 2013 och översiktsplanerna som undersökts i det här kandidatarbetet har inte 

kunnat ta del av publikationen, vilket också kan vara en orsak till varför folkhälsa 

inte har en tydlig plats i översiktsplanerna.  

13.3 Diskussion av översiktlig analys 

I den översiktliga analysen som består av 10 översiktsplaner, går det inte dra några 

generella slutstaser så diskussionen ska inte ses som ett resultat utan snarare 

iakttagelser som skulle kunna antyda ett mönster. För alla tio planerna gäller att 

sökord som är kopplade till folkhälsa finns med minst antal gånger, vilket kan tyda 

på att det inte behandlas i någon större utsträckning i översiktsplanerna.  

13.4 Diskussion av djupanalys 

Analysen visar att andelen sökord som har en positive inverkan på folkhälsa 

överväger andelen ord som har en negative inverkan på folkhälsan med god 

marginal. Det finns några skillnader mellan frekvensen av sökorden. De fem mest 

frekventa sökorden för översiktsplanerna är som följer: 

Stockholm; park, grönområde, idrott, cykel och gång 

Vetlanda; cykel, Rekreation, gång, friluftsliv, naturreservat 

Mora; friluftsliv, naturreservat, strandskydd, cykel och rekreation 

Det kan finnas en rimlig förklaring till det här, Stockholm är en betydligt större stad 

än Vetlanda och Mora, där den största delen av ytorna av staden är exploaterade. 

Vetlanda och Mora har möjlighet att låta ytor vara oexploaterade och därmed kan 

göra områden till frilufts- och rekreationsområden medans Stockholm får arbeta 

med park och grönområden i större utsträckning.                                  
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http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/Oversiktsplan/Oversiktsplan_2010/op_sammanfattning_2010_webb.pdf
http://vetlanda.se/download/18.38f32813143774921901e97/1389795380829/%C3%96versiktsplan+2010.pdf
http://vetlanda.se/download/18.38f32813143774921901e97/1389795380829/%C3%96versiktsplan+2010.pdf
http://www.orebro.se/download/18.4a9156491277aada61080005806/1392724413111/%C3%96versiktsplan+%C3%96rebro+kommun_2010.pdf
http://www.orebro.se/download/18.4a9156491277aada61080005806/1392724413111/%C3%96versiktsplan+%C3%96rebro+kommun_2010.pdf
http://www.ornskoldsvik.se/download/18.3ef2cb051386e42ae532ff/1354916224518/%C3%96P12+kap+1-6+utst%C3%A4llning+webb.pdf
http://www.ornskoldsvik.se/download/18.3ef2cb051386e42ae532ff/1354916224518/%C3%96P12+kap+1-6+utst%C3%A4llning+webb.pdf
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Bilaga 1 

 

Sökord Gävle kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Park 140 

Cykel 119 

Gång 92 

Rekreation 82 

Grönområde 72 

Friluftsliv 44 

Naturreservat 30 

Strandskydd 29 

Idrott 29 

Motion 14 

Hälsa 10 

Folkhälsa 0 

Folkhälsopolitik 0 

Folkhälsomål 0 

Fysisk aktivitet 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Göteborg kommuns Översiktsplan  

Sökord Frekvens 

Naturreservat 155 

Friluftsliv 110 

Cykel 82 

Park 69 

Rekreation 64 

Gång 45 

Strandskydd 36 

Hälsa  31 

Grönområde 29 

Motion 35 

Idrott 19 

Folkhälsa 11 

Folkhälsomål 4 

Fysisk aktivitet 3 

Folkhälsopolitik 0 

Spontanidrott 0 
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Bilaga 2 

 

Sökord Helsingborg kommuns Översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Cykel  47 

Rekreation* 34 

Park 33 

Grönområde 22 

Gång* 20 

Idrott* 15 

Naturreservat  13 

Folkhälsa 9 

Strandskydd 6 

Hälsa 4 

Friluftsliv* 3 

Folkhälsomål 2 

Motion* 1 

Spontanidrott 0 

Fysisk aktivitet 0 

Folkhälsopolitik 0 

 

 

 

 

 

Sökord Malmö kommuns Översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Park 54 

Cykel 28 

Hälsa 25 

Rekreation* 19 

Gång 15 

Idrott* 9 

Folkhälsa  8 

Fysisk aktivitet 4 

Motion* 4 

Naturreservat 1 

Friluftsliv* 2 

Spontanidrott 2 

Folkhälsopolitik 1 

Strandskydd 0 

Grönområde 0 

Folkhälsomål 0 
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Bilaga 3 

 Sökord Mora kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Friluftsliv* 93 

Naturreservat 79 

strandskydd 57 

Cykel 31 

Rekreation* 26 

Hälsa 18 

Gång 15 

Park 12 

Idrott* 12 

Grönområde  3 

Folkhälsomål 2 

Folkhälsa 1 

Motion* 1 

Folkhälsopolitik 1 

Fysisk aktivitet 1 

Spontanidrott 0 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Stockholm kommuns översiktsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Frekvens 

Park  54 

Grönområde 37 

Idrott* 22 

Cykel 21 

Gång 14 

Rekreation 12 

Strandskydd 3 

Hälsa 2 

Spontanidrott 1 

Folkhälsa 1 

Naturreservat 1 

Friluftsliv 1 

Motion 0 

Fysisk aktivitet 0 

Folkhälsomål 0 

Folkhälsopolitik 0 
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Bilaga 4 

Sökord Uppsala kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Park 86 

Cykel* 63 

Rekreation* 38 

Idrott* 29 

Gång 25 

Friluftsliv* 24 

Grönområde 14 

Hälsa 10 

Naturreservat 10 

Motion* 8 

Folkhälsa 6 

Fysisk aktivitet 3 

Strandskydd 1 

Spontanidrott 2 

Folkhälsomål 0 

Folkhälsopolitik 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 Sökord Vetlanda kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Cykel* 50 

Rekreation* 30 

Gång* 22 

Friluftsliv 21 

Naturreservat 15 

Folkhälsa 15 

Idrott* 12 

Park 10 

Strandskydd 10 

Grönområde 8 

Motion* 7 

Hälsa 3 

Fysisk aktivitet  1 

Folkhälsopolitik 0 

Folkhälsomål 0 

Spontanidrott 0 
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Bilaga 5 

Sökord Örnsköldsvik kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Friluftsliv* 103 

Strandskydd 48 

Cykel* 46 

Gång* 43 

Hälsa 21 

Naturreservat 21 

Grönområde 13 

Folkhälsa 10 

Park 8 

Idrott* 7 

Rekreation* 6 

Fysisk aktivitet 5 

Motion* 2 

Folkhälsomål 0 

Folkhälsopolitik 0 

Spontanidrott 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Örebro kommuns översiktsplan 

Sökord Frekvens 

Cykel * 52 

Gång 31 

Friluftsliv* 28 

Rekreation* 28 

Hälsa 23 

Park 19 

Grönområde 17 

Strandskydd 16 

Idrott* 16 

Naturreservat 10 

Motion* 4 

Fysisk aktivitet 3 

Spontanidrott 1 

Folkhälsa 1 

Folkhälsopolitik 1 

Folkhälsomål 0 
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Bilaga 6 

 Sökord på alla 10 översiktsplanerna 

Sökord Frekvens 

Cykel* 499 

Park 485 

Naturreservat 335 

Rekreation 334 

Gång* 322 

Friluftsliv* 249 

Grönområde 215 

Strandskydd 206 

Idrott* 170 

Hälsa 147 

Motion* 76 

Folkhälsa 62 

Fysisk aktivitet 18 

Spontanidrott 10 

Folkhälsomål 8 

Folkhälsopolitik 3 
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Bilaga 7 

Sammanställning av Vetlanda kommuns översiktsplan 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- 
 

Rubriker som sökorden står under Sammanfattning av sökordets 
kontext 

Frågeställning Folkhälsa 16  X + Boendemiljö; Övergripande mål Stärka kommunens utveckling 

  18  X + Boendemiljö; Planeringsmål Folkhälsoperspektiv som grund för 
boendemiljöer 

  19 X  + Boendemiljö; Samhällsekonomiska konsekvenser Utbyggnad av cykelvägar minskar 
olycksrisken. 

  41 X  + Vård & omsorg; Sociala & kulturella konsekvenser Grönområden skapar mötesplatser 

  42  X + Rekreation, kultur & fritid; Övergripande mål Stärka kommunen utveckling 

  44 X  + Rekreation kultur & hälsa; Sociala & kulturella 
konsekvenser 

God tillgång till friluftsområden 

  46  X - Hälsa; övergripande mål Identifierade hälsohot – buller, strålning 
m.m 

  47 X  + Hälsa; Sociala & kulturella konsekvenser Satsa på kollektiv-, cykel -& gångtrafik 

  48 (2st)  X + Säkerhet; övergripande mål Miljökommun med fokus på folkhälsa 

  56 X  + Upplevelser & turism; övergripande mål 
Infrastruktur; Sociala & kulturella konsekvenser 

Livskvalitet med ett rikt kultur -& 
fritidsliv 

  62 X  + Infrastruktur; Sociala & kulturella konsekvenser Utbyggnad av gång- & cykelnät 

  79 X  + Naturmiljö; Sociala & kulturella konsekvenser Satsning på naturmiljö ger möjlighet att 
vistas i naturen 

  86  X + Dricksvatten & avlopp; Övergripande mål Trygg miljö & närhet till sercive 

  121 X  - MKB; Miljökvalitetsnormer; Betydande 
miljöpåverkan 

Utbyggnad kan påverka 
rekreationsområde negativt 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 

Fysisk 
aktivitet +/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 

kontext 
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JA NEJ 

Frågeställning  Folkhälsomål     Finns inte med i översiktsplanen  

 Folkhälsopolitik     Finns inte med i översiktsplanen  

 Hälsa 14  X + Inledning; Miljökonsekvensbeskrivning De viktigaste miljöfaktorerna räknas 
upp ex, biologisk mångfald, 
människors hälsa, luft 

  18  X + Boendemiljö; Boendemiljöer & folkhälsa Minska ohälsan bland befolkningen 

 
 

 18  X + Boendemiljö; Boendemiljöer & folkhälsa Öka invånarnas inflytande i fysisk 
planering 

Stödjande 
miljöer/ 
Vardagsmotion 

Gång* 46 x  + Hälsa; Planeringsstrategier Satsning på kollektivtrafik, cykel-& 
gångbanor 

  47 x  + Hälsa; Sociala & kulturella konsekvenser Satsning på kollektivtrafik, cykel-& 
gångbanor 

  59  x - Infrastruktur; Vägar Behov av trafiksäkerhetsåtgärder för 
fotgängare och cyklister 

  62 x  + Infrastruktur; Sociala & kulturella konsekvenser Utbyggnad av cykelnätet kan leda till 
att fler väljer at cykla 

  62 x  + Infrastruktur; Samhällsekonomiska konsekvenser Ökad trafiksäkerhet & utbyggnad av 
cykel- & gångnät minskar antalet 
olyckor och kostnad för vård 

  62 x  + Infrastruktur; Miljökonsekvenser Utbyggnad av cykel & gångväg stödjer 
miljömålen god bebyggd miljö och 
begränsad miljöpåverkan 

  62 
(2st) 

x  + Infrastruktur; planeringsstrategier Öka trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter samt bygga ut cykel-& 
gångvägar för arbetspendling och 
trygga skolvägar 

  64 x  + Miljömål; Begränsad klimatpåverkan Informationskampanj för att öka 
andelen cyklister och fotgängare 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 116 x  - MKB; Boendemiljö; nuläge & nollalternativ Barriär för cyklister vilket kan öka 
bilanvändandet 
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  116 x  + MKB; Boendemiljö; Planförslaget Möjligt att ansluta ny cykelbana till 
befintlig 

  119 x  - MKB; Näringsliv; Nuläge och Nollalternativ Barriär för cyklister vilket kan öka 
bilanvändandet 

  120 
(6st) 

x  + MKB; Näringsliv; Miljömål Avstånd från en ort till centrum är korta 
& cykelväg finns, uppmuntrar cyklandet 
& stödjer miljömålet begränsad 
miljöpåverkan 

  121 x  - MKB; Näringsliv; Betydande miljöpåverkan Komplettering av gång & cykelväg 
behövs 

  123 x  + MKB; Infrastruktur; Betydande miljöpåverkan Minska trafikökning genom satsning på 
gång-& cykelvägar 

 Cykel* 16   + Boendemiljö; Boendemiljö i Vetlanda stad Komplettera befintliga cykel & gångnät 
vid nybyggnation 

  17 x  + Boendemiljö; Planeringsstrategier Nya cykelbanor mellan småorter 

  18 x  + Boendemiljöer & folkhälsa Lätt och tryggt att ta cykeln till arbete & 
service 

  19 (2st) x  - Boendemiljö; Samhällekonomiska konsekvenser Ökade kostnader vid utbyggnad av 
cykelvägnätet 

  19 x  + Boendemiljöer; Miljökonsekvenser Utbyggnad av cykelvägnät minskar 
risken för olyckor 

  19 x  + Boendemiljö; Miljökonsekvenser Utbyggnad av cykelvägnät kan minska 
bilismen 

  42 x  + Rekreation, Kultur & fritid; Friluftsliv Värdefullt för friluftslivet 

  43 x  + Rekreation, Kultur & fritid; Friluftsliv; Karta Karta 

  46 x  + Hälsa; Planeringsstrategi Satsning på kollektiv-, cykel- & 
gångtrafik 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 47 x  + Hälsa; Sociala & kulturella konsekvenser Satsning på kollektiv-, cykel- & 
gångtrafik 

  47  x + Hälsa; Miljökonsekvenser Minskad klimatpåverkan 
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  56 x  + Upplevelser & turism; Nulägesbeskrivning Upptäcka natur & sevärdheter 

  56 (5st)  x + Upplevelse & turism; framtidsutveckling Åka kollektivt med cykel 

  56 x  + Upplevelse & turism; framtidsutveckling Bygga ut cykelnät mellan orterna i 
kommunen 

  60 (8st) x  + Infrastrukturer; Gång - & cykelbanor Cykeln ett alternativ till bilen. Öka 
cykelresandet i tätorterna  

  60 x  + Infrastrukturer; Gång - & cykelbanor Prioritera trygga skolvägar & 
arbetspendling  

  61 x  + Infrastruktur; Planeringsmål;  Cykelvägnät mellan centralorter & 
omkringliggande orter 

  62 x  + Infrastruktur; Sociala & kulturella konsekvenser Utbyggnad av gång - & cykelnätet kan 
leda till ökad cyklism 

  62 x  + Infrastruktur; samhällsekonomiska konsekvenser Ökad trafiksäkerhet samt utbyggnad av 
cykel-& gångnät minskar antalet 
olyckor. Minskade kostnader . 

  62 x  + Infrastruktur; Miljökonsekvenser Utbyggnad av gång -& cykelvägnät 
stödjer miljömålen God bebyggd miljö 
& Begränsad miljöpåverkan 

  62 x  + Infrastruktur; Planeringsstrategier Utbyggnad av cykel- & gångvägar för 
arbetspendling & trygga skolvägar 

  64 x  + Miljömål; Begränsad miljöpåverkan Informationssatsning för att öka 
andelen som cyklar & åker kollektivt 

  116 
(3st) 

x  + MKB; Boendemiljö; Planförslag Förbinda ett område med centralorter 
genom cykelväg 

  117 x  + MKB; Boendemiljö; Miljöpåverkan Möjlighet att ansluta ny cykelbana till 
befintligt cykel & gångnät. 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 119 x  - MKB; Näringsliv; Nuläge & Nollperspektiv Barriär för cyklister och fotgängare 

  119 
(5st) 

x  - MKB; Näringsliv; Planförslag; Miljömål Saknar cykelvägsanslutning 

  121 
(2st) 

x  - MKB; Näringsliv; Betydande miljöpåverkan Behov av cykelvägnät till 
verksamhetsområdet 
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  123 x  + MKB; Infrastruktur; Miljöpåverkan Motverka bilismen genom satsning på 
cykel- & gångvägnät. 

 Park 18 (2st) x  + Boendemiljö; Planeringsstrategier Park på 0,5 Ha bör finnas inom 200 m 
& park på 5Ha bör finnas inom 500 m 
från bostaden 

  19 x  - Boendemiljö; Sociala & kulturella konsekvenser Vid nybyggnation kan grönytor behöva 
tas i anspråk  

  27    Landsbygdsutveckling; Områdesbeskrivning Beskrivning av ett område 

  42 x  + Rekreation, kultur & fritid; Friluftsliv; 
Planeringsmål 

Värna om värdefulla parker & 
friluftsområden 

  43    Rekreation, kultur & fritid; Mötesplatser Centrala parkmiljöer behöver förnyas 

  73  x + Kulturmiljöer; övriga värdefulla kulturmiljöer Skydda & bevara områden med 
kulturhistoriska värden. 

  74 x  + Naturmiljö; Parker & naturmiljöer Viktigt att bevara parker & gröna stråk 

  104  x + Utvecklingsområden; Vetlanda Grönstrukturplan  

  126  x  Begrepp; rekreation & fritid Det offentliga rummet 

 Grönområde 19 x  + Boendemiljö; Sociala & kulturella konsekvenser Tillgängliga grönområden 

  19  x + Boendemiljö; Samhällekonomiska konsekvenser Attraktiva bostadsområden 

  40 (2 st)   + Vård & omsorg; Planeringsstrategier Vid nybyggnation ska grönstrukturen 
ses över 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vaedagsmotion 

 41 x  + Vård & Omsorg; Sociala & kulturella 
konsekvenser 

Grönområden skapar mötesplatser 

  41  x + Vård & omsorg; Miljökonsekvenser Skuggig utemiljö minskar risken för 
solens farliga strålning 

  43  x + Rekreation, kultur & fritid; Planeringsstrategier Analysera möjligheterna att förbättra 
centrummiljön 

  44 x  + Rekreation, kultur & fritid; Miljkonsekvenser Tillgång till grönområde stödjer 
miljömål om god bebyggd miljö 
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Plats för utövning 
av fysisk aktivitet 

Motion*  42 x  + Rekreation, kultur & fritid; nulägesbeskrivning Varierat utbud av idrottsanläggningar 

  42 x  + Rekreation, kultur & fritid; Friluftsliv Cykel, vandrings- & kanotleder samt 
motionsspår är viktiga för friluftslivet, 
utveckla 

  43 x  + Rekreation, kultur & fritid; Friluftsliv; Karta Motionsspår 

  98 (2 st) x  + Vindkraft; skyddszoner Skydd av rekreations & 
motionsområden 

  106 x  - Utvecklingsområde; Vetlanda Utveckling av industri i område med 
motionsspår 

  120 x  - MKB; Näringsliv; Planförslag; miljömål Utveckling av verksamhetsområde kan 
påverka tillgängligheten till 
motionsområde. 

 Rekreation* 18 x  + Boendemiljö; Boendemiljö och folkhälsa Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet 

  18 x  + Boendemiljö; Planeringsstrategi Grönområde på 30 Ha bör finnas inom 
1,5 km från bostaden 

  19 x  - Boendemiljö; Sociala & kulturella konsekvenser Grönytor kan komma att tas i anspråk 
vid nybyggnation. 

  24 x  - Landsbygdsutveckling i stadsnära läge; 
Utvecklingsområden 

Intressekonflikt mellan LIS och 
rekreationsområde där intresset för LIS 
överväger. 

  36 x  + Utbildning; övergripande mål Skapa mötesplatser med möjlighet till 
rekreation & fritidsaktiviteter 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning 
av fysisk aktivitet 

 43 x  + Rekreation, kultur & fritid; karta Rekreationsområde 

  46 x  + Hälsa; Buller Tysta rekreationsområden ska beaktas 
i planeringen 

  55 x  - Näringsliv; Sociala & kulturella konsekvenser Intressekonflikt mellan 
verksamhetsområde och 
rekreationsområde 

  82 x  + Yt- & grundvatten; Planeringsstrategier Främja rekreation i vattenområden 
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  96 x  + Vindkraft; förutsättningar för vindkraft Bygga ut med hänsyn till 
omkringliggande miljö. 

  98 x  + Vindkraft; Skyddszoner Skyddszon för rekreationsområde 

  104  x + Utvecklingsområden; Vetlanda Grönstrukturplan 

  104  X - Utvecklingsområden; Vetlanda; Bostäder Rekreationsområde utpekat i 
grönstrukturplan, samma område 
utpekat för industri i öp 

  104  x  - Utvecklingsområden; Vetlanda; 
utredningsområden 

Rekreationsområde utpekat som 
exploateringsområde. 

  105 x  - Utvecklingsområden; Vetlanda; Verksamheter Intressekonflikt exploatering av 
rekreationsområde 

  105    Utvecklingsområden; Vetlanda; Verksamheter; 
Karta 

 

 
  106 (2 

st) 
x  - Utvecklingsområden; Ekenässjön; Bostäder Utpekat område för bebyggelse i 

plan från 57, i dagsläget används 
området för rekreation  

  108 x  + Utvecklingsområden Delar av området ändrades från 
bostad till naturmark 2002 

  108 x  - Utvecklingsområden Möjligt bostadsområde i framtiden i 
område som idag används som 
rekreationsområde 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning 
av fysisk aktivitet 

 108 x  - Utvecklingsområde; Verksamheter Utveckling av verksamhet som ligger 
i närheten av rekreationsområde 

  110 x   Utvecklingsområde; Myressjö; Bostäder Möjligt bostadsområde i framtiden i 
område som idag används som 
rekreationsområde 

  116 x  + - MKB; Boendemiljö; Planförslag Mindre del av utpekat 
rekreationsområde utpekas som 
bostadsändamål i 
exploateringsutredning 

  117 x  - MKB; Boendemiljö; betydande miljöpåverkan Nytt område tar delar av 
rekreationsområde i anspråk 

+ - 
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  118 x  - MKB; Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Betydande miljöpåverkan 

LIS kan påverka friluftslivet negativt 

  119 x  + MKB; Näringsliv; Nuläge & nollalternativ Om utveckling av bebyggelse inte 
sker bevaras rekreationsområdet 

  120  x  - MKB; Näringsliv; Miljömål Utbyggnad kan påverka 
tillgängligheten till 
rekreationsområde 

  121 (3 
st) 

x  + - MKB; Näringsliv; Betydande miljöpåverkan Vid utbyggnad är det viktigt att spara 
”gröna korridorer” för rekreation 

 Friluftsliv* 20 x  + - Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Utvecklingsområden 

Vid nyexploatering ska hänsyn tas till 
friluftsliv samt att tomtgränserna ska 
vara tydliga 

  23 x  - Landsbygdsutveckling; Sociala & kulturella 
konsekvenser   

LIS kan påverka friluftslivet negativt 

  24 x  - Landsbygdsutveckling; områdesbeskrivning Intressekonflikt där LIS överväger 
friluftslivet 

  42 x  + Rekreation, kultur & fritid Friluftslivet bör utvecklas 

  44 x  + Rekreation, kultur & fritid; Miljökonsekvenser Friluftsliv får ett skyddsvärde (?) 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning 
av fysisk aktivitet 

 55 x  - Näringsliv: Sociala & kulturella konsekvenser Verksamhetsområde kan komma i 
konflikt med friluftslivet 

  80 (2st) x  + Yt- & grundvatten; Bakgrund Riksintresse 

  83 x  + Yt- & grundvatten; sociala & kulturella 
konsekvenser 

Möjlighet till friluftsliv & fiske 

  96 x  + Vindkraft; Risker Vid risk för nedisning i 
friluftsområden ska issensorer 
placeras ut  

  116 x  - MKB; Boendemiljö; Miljömål Utveckling av bostadsområde 
används i liten utsträckning till 
friluftsliv 

  117 x  - MKB; Boendemiljö; Betydande miljöpåverkan Nytt område kan påverka friluftslivet 
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  117 x  + MKB; Boendemiljö; Betydande miljöpåverkan Vid nybyggnation ska hänsyn tas till 
friluftslivet 

  118 (3st) x  - MKB; LIS; Betydande miljöpåverkan Utveckling av LIS kan påverka 
friluftslivet negativt 

  121 x   MKB; Näringsliv; Betydande miljöpåverkan Utbyggnad kan påverka friluftslivet 
negativt 

 Idrott*   11 x  + Inledning; Beskrivning av kommunen  Idrottsutbud 

  16  x + Boendemiljö; övergripande mål Stärka kommunen utveckling 

  36 x  - Utbildning; Barnomsorg & grundskola Behov av idrottshall 

  37 x  + Utbildning; Gymnasieskola Idrottsprofil på gymnasieskola 

  42  x + Rekreation, kultur & fritid; övergripande mål Stärka kommunen utveckling 

  42 x  + Rekreation, kultur & fritid; Nulägesbeskrivning Ge ökad förutsättning för 
inomhusidrott. Går att idrott året runt. 
Finns ca 125 idrottsföreningar 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning 
av fysisk aktivitet 

 42 x  + Rekreation, kultur & fritid; Mötesplatser Finns många lokaler för fysisk 
aktivitet. Behov av matcharena för 
in/utomhusidrott 

  43  x + - Rekreation, kultur & fritid; Planeringsstrategier Koncentration av idrottsanläggningar  

  44  x + Rekreation, kultur & friluftsliv; Miljökonsekvenser Koncentration av idrottsanläggningar 
bidrar till positiv bilmiljö i centrum 

  53 x  + Näringsliv; Handel; övergripande mål Ge ökad förutsättning för 
inomhusidrott. 

  56  x + Upplevelse & turism; Nulägesbeskrivning ”Reklam” … levande idrottsrörelse 

  56 x  + Upplevelse & turism; framtidsutveckling  Bidra till att idrottsföreningar kan 
satsa 

 Fysisk aktivitet 42 x  + Rekreation, kultur & fritid; Mötesplatser Finns många lokaler för fysisk 
aktivitet 

 Spontanidrott       
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Friluftsliv med 
lagstöd 

Naturreservat 56 X  + Upplevelse & turism; Nulägesbeskrivning Handikappsanpassat Naturreservat 

  66 X  + Miljömål; Myllrande våtmarker Två skyddade naturreservat 

  68  X + Miljömål; Ett rikt växt - & djurliv Satsningar på Natura 2000- nätverk 

  72  X - Kulturmiljö; Kulturreservat Tidigare naturreservat har blivit 
kulturreservat 

  74 X  + Naturmiljö; Skyddade områden Ytmässigt de största kommunerna i 
södra Sverige, vilket bidrar till antalet 
skyddade naturområden  

  76-77 
(5st) 

 X  Naturmiljö; naturreservat Förklaring av naturreservat 

  77 X  + Naturmiljö; Karta Skyddade områden 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Friluftsliv med 
lagstöd 

 99 (2st)  X + Vindkraft; skyddade områden Naturreservat 

  100 (2st)  X + Vindkraft; Riksintresse; Skyddsintresse Naturreservat 

 Strandskydd 29 (5st)  X  Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Utvecklingsområden  

Områdesbeskrivning 

  20  X  Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Utvecklingsområden 

Lagstöd för LIS 7 Kap 18§ Mb 

  20  X  Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Utvecklingsområden 

Strandskydds areal i kommunen 

  31  X - Landsbygdsutveckling i strandnära läge; 
Områdesbeskrivning 

Nybyggnation inom strandskydd 

  97  X + Vindkraft; Naturmiljö Vinkraftsverk bör ej byggas inom 
strandskydd 

  118  X - MKB; LIS; Planförslag Nyexploaterat område med lättnader 
från strandskyddet 
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Bilaga 8 

Sammanställning av Stockholm kommuns översiktsplan 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
Nej 

+/- Rubriker som sökorden står under Sammanfattning av sökordets kontext 

Frågeställning Folkhälsa 18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Tillgång till idrottsytor & grönområden samt 
möjligheten att gå/ cykla till målpunkter 
gynnar en aktiv livsstil 

 Folkhälsomål     Finns inte med i översiktsplanen  

 Folkhälsopolitik     Finns inte med i översiktsplanen  

 Hälsa  11  X  Miljökvalitetsnorm 
 

Läshänvisning 

  28  X + Miljö, hälsa & säkerhet; Miljöprogram 
(öp:s delmål) 

Planering med helhetssyn på människans 
hälsa och välbefinnande  

Stödjande 
miljöer/Vardagsmotion 

Gång 10 X  + Inledning  Skapa statsstruktur som främjar 
kollektivtrafik, cykel- & gångnät 

  20 (2st)  
 

  Transport Hållbart resande En tät och koncentrerad stad uppmuntrar till 
gång och cykeltrafik. 

  33   X - Trafikinfrastruktur (Space syntax) Space syntax förklaras 

  33 X  + Strategier Finmaskigt nät av gång och cykelbanor ger 
fler alternativ och ökar rörligheten. 

  35 X  + Strategier Tät stad med satsning på cykelbanor och 
gångbanor 

  36 X  + Strategier Prioritera rörligheten för cyklister och 
fotgängare samt minska barriäreffekten. 

  43  X + Strategier Minska bilismen och öka cykel och 
gångtrafiken med ekonomiska styrmedel 

  51 X  + Strategier Cykel- & gångförbindelser med innerstaden 
ska prioriteras 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 
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Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 53 X  + strategier Prioritera sammankoppling av gång- & 
cykelbanor i området. 

  66 X  + strategier Begränsad utvecklingspotential, prioritera 
sammanlänkning av området med gång- & 
cykelbanor. 

  65 X  +  
Strategier 

Industriområde ska knytas samman med 
omkringliggande omgivning genom gång- & 
cykelbanor 

  69 X  + Strategier Utveckling av Farsta centrum som 
mötesplats genom att utveckla gång -& 
cykelvägar. 

  76 X  + Projekt i Stockholmsförhandlingen Fotgängare och cyklisters måste få det bättre 
i samband med nya Slussen 

 Cykel 8 X  + Inledning Ökad biltrafik leder till miljöproblem. 
Statsstrukturen behöver anpassas för att 
stödja gång-& cykel och kollektivtrafik. 

  13 X  + Staden på vattnet Ökad färjtrafik i hamnområden ökar byte 
mellan reseslag som kollektivtrafik och cykel 

  20 (2st) X  + Ett modernt transportsystem och ett 
hållbart resande 

En tät och koncentrerad stad uppmuntrar till 
gång och cykeltrafik 

  21 (6 st) X  + strategier Cyklismen har ökat i innerstaden som följd 
av ett utvecklat cykelvägnät och synen på 
cykeln som ett transportmedel och inte som 
ett redskap för lek och rekreation.  

  21 X  + strategier Cykelplan för ytterstaden 
 

  33 X  + strategier Finmaskigt nät av gång och cykelbanor ger 
fler alternativ och ökar rörligheten. 

  35 X  + strategier Tät stad med satsning på cykelbanor och 
gångbanor 

  36 X  + strategier Prioritera rörligheten för cyklister och 
fotgängare samt minska barriäreffekten 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 42 X  + strategier Ny bebyggelse ska bidra till urban miljö som 
lockar till cykel och promenader för 
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vardagsresor 

  51 X  + Strategier Cykel- & gångförbindelser med innerstaden 
ska prioriteras 

  43 X  +  Minska bilismen och öka cykel och 
gångtrafiken med ekonomiska styrmedel 

  45 X  + strategi Det ska vara tryggt att ta sig fram till fots eller 
med cykel 

  53 X  + strategier Prioritera sammankoppling av gång- & 
cykelbanor i området. 

  66 X  + strategier Begränsad utvecklingspotential, prioritera 
sammanlänkning av området med gång- & 
cykelbanor. 

  65 X  +  
Strategier 

Industriområde ska knytas samman med 
omkringliggande omgivning genom gång- & 
cykelbanor 

  69 X  + Strategier Utveckling av Farsta centrum som 
mötesplats genom att utveckla gång -& 
cykelvägar. 

 Park 1  X  + Inledning Stockholmarna ska kunna njuta av 
grönområden och parker. 

  5 X  + Inledning Stadens centrala delar och ytterområdena 
ska kopplassammans med grönstruktur, 
cykel - gångbanor. 

  16 X  + social och levande stad Parker är exempel på stadsrum i staden där 
stockholmare som bor på olika områden i 
staden kan mötas.  

  16  X +  social och levande stad Stockholms mål att bli världens mest 
tillgängliga stad med trygga och inspirerande 
miljöer. 

  18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Tillgång till idrottsanläggningar, parker och 
begravningsplatser ökar attraktiviteten 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 18 X  +  Idrott, rekreation, grönområde Parker ger möjlighet till avkoppling och 
möten, idrott 
och evenemang, natur- och 
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kulturupplevelser. 

  18  X + Idrott, rekreation, grönområde Staden har utvecklat ett parkprogram i syfte 
att säkra en god park och naturmiljö. 

  18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Satsningar på park- & grönområden för att 
bevara en hög kvalitet då staden förtätas 

  18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Flera välbesökta områden har fått skydd som 
nationalpark, natur- och kulturområde.  

  18 (3st)  X + Idrott, rekreation, grönområde Parkprogram – hur stockholmare använder 
och värdesätter parker & grönområden. 

  18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Park- och naturtillgången är generellt sett 
god i Stockholm 

  19 (3st) X  - Idrott, rekreation, grönområde Behov av parker i vissa stadsdelar Samt 
upplevd brist av parker i stadsdelar. 

  19 (6st)  X + Idrott, rekreation, grönområde Kvaliteten på parker hänger samman med 
hur de sköts. Viktigt med skötsel och 
nybildande av parker.  

  19 X  +  Idrott, rekreation, grönområde Ökad trygghet viktigt i parker och 
grönområden.  

  19 (2st)  X +  Idrott, rekreation, grönområde Parkprogrammet viktiga utgångspunkter för 
stadsutvecklingen 

  26  X + En stad rik på upplevelser 
och kulturhistoriska värden 

Offentliga miljöer har betydelse för 
upplevelser och kulturvärden  

  35  X + Strategi Nationalstadsparken 

  36 X  + Strategi; fortsätta stärka centrala 
Stockholm 

Förtätning av närförorter och samtidigt 
beakta värdet av parker och grönområden 

  35 X  - Strategi; fortsätt att stärka centrala 
Stockholm 

Konkurens om markyta, vissa grönytor tas i 
anspråk 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 35 X  + Strategi; fortsätt att stärka centrala 
Stockholm 

Viktigt att ge liv åt parkerna i 
stadsutvecklingen 

  35    Strategi; fortsätt att stärka centrala 
Stockholm 

Skapa mångsidiga och täta stadsmiljöer med 
en stor blandning av boende, parker, 
verksamheter och service  

  48 (3st) X  + Strategiska områden och samband i Park och grönområden ska integreras i 
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centrala Stockholm stadsmiljön. Kunskap om Stockholmarnas 
tillgång till parker och natur och hur de 
värdesätter dem är viktigt planeringsunderlag 

  40 (2st) X  + Strategi; satsa på attraktiva tyngdpunkter Aktiv parkplanering 

  42 (2st) X  + Strategi; Koppla samman stadens delar Parkplanering 

  43 X  + Strategi; Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Kungliga Nationalstadsparken 

  44 X  + Strategi; Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Stadsbebyggelsen är blandad med olika 
funktioner 

  45 X   Strategi; Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Exploatera gröna ytor och kompensera med 
att höja kvaliteten på närliggande parker. 

  45 X  + Strategi; Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Offentliga miljöer viktiga för livskvaliteten. 
Höga ambitioner vad det gäller skötsel av 
gator, torg & parker 

  45-46    Strategi; Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Bevara parker vid stadsförnyelse 

  52 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Nytt område ska innehålla attraktiva parker 

  52 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Kungliga Nationalstadsparken 

  54 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Stadsutveckling med nya bostadsområden 
som innefattar parker 

  54 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Attraktiva miljöer och fler parker 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 56 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Stadsdelspark i nytt område 

  60 (3st) X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Årstafältet en ny stadsdel med en stor park i 
världsklass 

  61 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Sammanhängande parkstråk 

  61 X  + Strategiska områden och centrala delar 
av Stockholm 

Stadsdelarna byggas samman med 
bostäder, verksamheter, parker och 
offentliga miljöer 
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  70 X  - Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Behov av tillgång till parker och närliggande 
grönområden 

  74 X  - Trafikinfrastruktur Barriär genom nationalstadsparken 

 Grönområde 1 X  + Förord Stadens grönområden ska utvecklas 

  5  X + Ny översiktsplan för Stockholm Sammankoppling med ny kollektivtrafik, mer 
sammanhållna stadsmiljöer och mer 
attraktiva park- och grönområden leder till en 
på alla sätt hållbar stad 

  5  X  Ny översiktsplan för Stockholm En nyanserad bild på kvaliteterna 
i stadens grönområden 

  11 (2st) X  + Allmänna intressen & fokusområden Betydelsefulla grönområden 

  18 (2 st) X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Betydelsen av attraktiva grönområden 
möjliggör idrott, avkoppling, möten mellan 
människor. 

  18 X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden  

Satsning på grönområden 

  19 (2 st) X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Tillgång av grönytor 

  19 X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Nåbara grönområden  

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 19 X   Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Kvaliteten på grönområden beror på skötseln 

  19  X  Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Delat ansvar för grönområdena mellan olika 
förvaltningar 

  19 X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Prioritera trygghet i grönområden genom ex; 
belysning 

  32 X  - Utgångspunkter för en långsiktigt hållbar 
strategi 

Bristfällig koppling mellan stora 
infrastrukturanläggningar och grönområden 

  33 X  - Utgångspunkter för en långsiktigt hållbar 
strategi 

Funktionsuppdelning finns fortfarande kvar i 
många stadsdelar 

  33  X  Utgångspunkter för en långsiktigt hållbar 
strategi Utgångspunkter för en långsiktigt 

Koppla samman områden måste vägas mot 
stora sammanhängande grönområden 
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hållbar strategi 

  33 X  + Utgångspunkter för en långsiktigt hållbar 
strategi 

närheten till vatten och grönområden i 
närförorterna 

  38 X   Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Utveckling av park- och grönområden är 
viktigt när grönytor tas i anspråk vid 
stadsutvecklingen 

  38 (2st) X  + Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Park och grönområden som en del av 
stadsmiljön. Grönområdets innehåll viktigare 
än dess storlek för attraktiviteten 

  38  X + Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Kunskap om hur grönområden värdesätts av 
invånarna är viktigt planeringsunderlag 

  40 (2 st)   + Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Värdet av grönområden måste vägas mot 
förtätande stadsutveckling 

  41 X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar Fler mötesplatser i grönområden i 
ytterområderna  

  42 (2 st) X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar Medvetet arbete för att behålla kvaliteten i de 
grönområden som behålls när staden 
utvecklas 

  42 X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar ökade värden och nya målpunkter i 
grönområden 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Stödjande miljöer/ 
vardagsmotion 

 43 X   Strategi 3 Koppla samman stadens delar idrott riskerar att komma i konflikt med värdet 
av större sammanhängande 
grönområden 

  44 (2st)  X + Strategi 4 Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Den mest lämpliga markanvändning inom 
gränszoner som bebyggelse och 
grönområden ska analyseras 

  46 X   Strategi 4 Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Exploatering av grönområden och samtidigt 
förbättra kvaliteten för parker i närområdet 
för en mer effektiv markanvändning. 

  45 X  + Strategi 4 Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Hög ambitionsnivå på stadens parker och 
grönområden 

  45 X  + Strategi 4 Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

Grönområden ska bevaras och förnyas 
varsamt 
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  67 X  + Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Skärholmsvägen har god tillgång till ett 
varierat bostadsutbud och attraktiva 
grönområden 

  70    Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Centrala Älvsjö behöver få bättre tillgång till 
parker och närliggande grönområden 

  71 X  - Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Barriär mot grönområde 

Plats för utövning av 
fysisk aktivitet 

Motion*     Finns inte med i översiktsplanen  

 Rekreation* 12 X  + Stockholm som staden på vattnet Utveckla vattenkvaliteten viktigt för 
rekreationen 

  12 X  + Stockholm som staden på vattnet stadens mest uppskattade mötesplatser och 
rekreationsområden 
ligger nära vatten 

  18    Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

”Reklam” rekreationsmöjligheter i centrala 
Stockholm 

  19   + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Ekologisk infrastruktur viktig för rekreationen 
och ska värnas 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning av 
fysisk aktivitet 

 19 X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Nya strandpromenader för att öka 
rekreationsmöjligheten 

  21 X  + Ett modernt transportsystem och hållbart 
resande 

Cykeln bör ses som ett transportmedel inte 
som ett redskap för lek och rekreation 

  36 X  - Strategi 1 Fortsätt att stärka centrala 
Stockholm 

Ökat behov av parker och rekreation 
samtidigt grönytor tas i anspråk för 
stadsutvecklingen 

  42 X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar Gubbängsfältet och Högdalstopparna  
intensiva miljöer 
för idrott och rekreation 

  45 X  + Strategi 4 Främja en levande stadsmiljö i 
hela staden 

I planering för nya bostäder bör ytor för 
rekreation och lek prioriteras. 

  55 X  + Strategiska områden och samband i 
centrala Stockholm 

skapa attraktiva entréer till omgivande 
rekreationsområden 

  68 X  + Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Högdalstopparna ska utvecklas för 
rekreation, 
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  73 X  + Trafikinfrastruktur För Högdalen och Fagersjö bör 
huvudinriktningen i övrigt 
vara att utveckla målpunkter för rekreation 

 Friluftsliv* 18  X + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

 Målet för stadens idrottsverksamhet är att 
främja ett rikt och levande idrotts och 
friluftsliv för stadens invånare. 

 Idrott* 18 X  + Idrott, rekreation, grönområde Tillgången till parker, 
idrottsanläggningar, begravningsplatser och 
naturområden bidrar starkt till 
Stockholms attraktionskraft, karaktär och 
skönhet 

  18 X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

möjlighet till avkoppling och möten, idrott 
och evenemang, natur- och 
kulturupplevelser. 

  18  X + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Målet för stadens idrottsverksamhet är att 
främja ett rikt och levande idrotts och 
friluftsliv för stadens invånare. 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets 
kontext 

Plats för utövning av 
fysisk aktivitet 

 18 (5st) X  + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Tillgången till idrottsytor har betydelse för 
folkhälsan, Stockholm har de senast åren 
satsat på idrottsanläggningar 

  19  X + Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Drift och underhåll 
av parker och idrottsytor kommer få en allt 
större betydelse 

  21 (4st)  X + Ett modernt transportsystem och hållbart 
resande 

Utveckla riktlinjer för tillgången till idrottsytor 
och idrottsanläggningar är viktigt. 

  26  X + En stad rik på upplevelser och 
kulturhistoriska värden 

idéer för att lokalisera 
nya större anläggningar för kultur, idrott och 
upplevelser i ytterstaden, 
bland annat inom olika integrationsprojekt 

  27  X + En stad rik på upplevelser och 
kulturhistoriska värden 

Idéer om arenor för idrott och evenemang. 
Det saknas dock centrala ytor där tillfälliga 
evenemang kan anordnas. Det bör vara 
möjligt att utnyttja stadens 
vatten på ett nytt sätt för tillfälliga aktiviteter 
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  27  X + En stad rik på upplevelser och 
kulturhistoriska värden 

De viktigaste turiststråken bör utvecklas 
genom en medveten planering. 
Evenemangsområdet på Södra Djurgården 
och idrottsområdet runt Stadion är prioriterat 

  39  X + Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Tyngdpunkterna har förutsättningar att bli 
starka målpunkter 
för kultur, upplevelser och idrott 

  39  X + Strategi 2 Satsa på attraktiva 
tyngdpunkter 

Det finns ett långsiktigt behov av att öka 
mångfalden av större anläggningar 
och arenor för kultur, upplevelser och idrott 

  42 X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar Planerad utvecklingen av Gubbängs fältet 
och Högdalstopparna som intensiva miljöer 
för idrott och rekreation 

  43 X   Strategi 3 Koppla samman stadens delar Målkonflikt mellan idrottsanläggningar och 
värdet av stora sammanhängande 
grönområden 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av sökordets kontext 

Plats för utövning av 
ett stödjande friluftsliv 

 43 X  + Strategi 3 Koppla samman stadens delar Vidareutveckla mötesplatser och målpunkter 
för rekreation och idrott i parker 
och grönområden 

  69 X  + Tyngdpunkter och samband i Stockholms 
ytterområden 

Mälarhöjdens idrottsplats är en målpunkt för 
fotboll, ishockey och tennis.  
 

 Fysisk aktivitet 0    Finns inte med i översiktsplanen  

 Spontanidrott 18 X   Idrott, rekreation & attraktiva 
grönområden 

Behovet av ytor för spontanidrott ökar i takt 
med att Stockholm växer 

Friluftsliv med lagstöd Naturreservat 63 X  + Stockholms ytterområden; 
Utvecklingsmöjlighet 

Grönkilen, i form av 
Hansta naturreservat bör ses som en kvalité  

 Strandskydd 12 (3st)  X  Stockholm som staden på vatten. Nya strandskyddsregler  
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Bilaga 9 

Sammanställning av Mora kommuns översiktsplan 

Kategori Sökord  Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Sammanfattning av 
sökordets kontext 

Frågeställning Folkhälsa 15  X + Allmänna intressen; Boende & livsmiljö 
Folkhälsopolitik & 11 folkhälsomålen  

Förklaring av folkhälsomålen 

 Folkhälsomål  15 X  + Allmänna intressen; Boende & livsmiljö 
Folkhälsopolitik 

Folkhälsa som är tillämpbara 
på stadsplanering 

  15  X  Allmänna intressen; Boende & livsmiljö 
Folkhälsopolitik 

Hänvisning till 
folkhälsoinstitutet 

 Folkhälsopolitik  15  X  Allmänna intressen; Boende & livsmiljö 
Folkhälsopolitik & 11 folkhälsomålen  

Folkhälsopolitik som tar upp 
folkhälsomålen 

 Hälsa 10  X + Hållbar utveckling; Miljöbalken Människans hälsa ska 
skyddas mot störning 

  10  X + Hållbar utveckling; Miljöbalken . 
Hänsynsregler 

Allmänna hänsynsregler 

  10 
(2st) 

 X + Hållbarnutveckling- Miljöbalken. 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft 

  11  X + Hållbar utveckling; Nationella 
miljökvalitetsmålen; avfall 

Avfall 

  11  X + Hållbar utveckling,  Nationella 
miljökvalitetsmålen- Innomhusmiljö 

Byggnader ska inte påverka 
hälsan eller miljön negativt 

  15  X + Allmänna intressen-boende & livsmiljö,  
Folkhälsa 

Övergripande mål för 
folkhälsopolitiken 

  15  X + Allmänna intressen-boende & livsmiljö,  
Folkhälsa 

Ökad hälsa inom arbetslivet 

  25  X + Riksintresse- Kommunikationer-
Riksintressen för väg 

Riksintresse för väg 

  69  X + Miljö- & riskfaktorer –frisk luft i framtiden Frisk luft i framtiden  

  71  X + Miljö-& riskfaktorer-Hälsoeffekter 
(magnetstrålning) 

Oro bland invånare för att 
magnetfällt kan skada hälsan 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 

Fysisk 
aktivitet +/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 

sökordets kontext 
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JA NEJ 

Frågeställning  72  X + Miljö & riskfaktorer- miljömål-
(försiktighetsprincipen) 

Miljöbalkens 
försiktighetsprincip 

  72  X + Miljö & riskfaktorer; miljömål Mål för säker strålmiljö 

  130  X + Delområde; Hälsa och säkerhet Bullernivåer från flygplats 

  186  X + Konsekvenser; Nationella 
miljökvalitetsmål 

Mål om frisk luft  

  186  X + Konsekvenser; Nationella 
miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

  187  X + Konsekvenser; Nationella 
miljökvalitetsmål; God inomhusmiljö 

Delmål om god inomhusmiljö 

  187  X + Konsekvenser;  Nationella 
miljökvalitetsmål; Giftfri miljö 

Mål om giftfri miljö 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

Gång* 25 
(2st) 

X  + Allmänna intressen, kommunikationer Bättre förutsättningar för 
cykel- & gångtrafiken genom 
information och fysiska 
åtgärder. 

  26 
(2st) 

X  + Allmänna intressen, kommunikationer, 
GC-vägar, 

Förslag till förbättring av GC-
väg 

  30 
(2st) 

X  + Allmänna intressen, Riktlinjer 
kommunikation, 

Barnens skolväg  

  90  X  + Delområde  Bs, Vision Saxviken,  Gångstråk byggs ut 

  93 
(2st) 

X  + Delområde  Bs, Vision Saxviken,  Strandpromenad  

  184 X  + Konsekvenser, Barnperspektivet,  Separata GC- vägar 

  186 X  + Konsekvenser, miljökvalitetsmål, 
planeringsunderlag, 

Utveckling av GC-vägar 

 Cykel 25-30 
(13st) 

X  + Allmänna intressen kommunikationer Situationen av gc -vägar i 
kommunen redovisas samt 
förslag på åtgärder 

 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 

Fysisk 
aktivitet +/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 

sökordets kontext 
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JA NEJ 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 31-32 
(2st) 

X  + Allmänna intressen, fritid & rekreation Cykelled 

  86 (2st) X  + Delområde Bs-allmänna intressen, 
kommunikation, Mora tätort 

Cykelled 

  100 X  + Delområde Bs-allmänna intressen,Vattnäs,   Cykelled 

  106 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, Farnäs,  Cykelled 

  109 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, Nusnäs Cykelled 

  112 X  + Delområde Bs-allmänna intressen ,Garsås Cykelled 

  115 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, 
Våmhus, 

Cykelled 

  119 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, Bonäs,  Cykelled 

  122 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, Norra 
kråkberg 

Cykelled 

  128 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, Isunda,  Cykelled 

  132 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, 
Sollerön 

Cykelled 

  137 X  + Delområde Bs-allmänna intressen, 
Gesunda 

Cykelled 

  168 X  + Delområde Snf Cykelled 

  184 X  + Konsekvenser, Barnperspektiv Åtgärder som främjar 
trafiksäkerheten 

  186 X   Konsekvenser, Miljökvalitetsmål, 
planeringsunderlag 

Utveckla gång- och 
cykelvägar. 

 Park  37  X + Allmänna intressen, Kultur-& Naturmiljö Skydd av natur kan ske enligt 
7 kap Mb 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Stödjande miljö/ 
vardagsmotion 

 74  X  Miljö & riskfaktorer, Översvämningsrisk Uppmätt översvämningsnivå i 
Moraparken 
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  90 (2st)  X + Delområde Bs, Vision Saxviken Park bör underhållas bättre 

  93  X  Delområde Bs, Vision Saxviken Läshänvisning 

  94 (4st) X  + Delområde Bs, Vision Saxviken, stranden 
Östra 

Områden föreslås bli 
parkområden 

  94-95 
(2st) 

X  + Delområde Bs, rekommendationer Parkområde ska utformas så 
den passar stadsbilden 

 Grönområde  9 X  + Hållbar utveckling; Plan och bygglagen, Medverka till ändamålsenliga 
grönområden 

  93 X  + Delområde; Bebyggelse; stranden Östra Redovisade grönområden 

  94 X  + Delområde; Bebyggelse ; Stranden Östra; 
rekommendationer 

Dp för kontorsändamål bör 
upphävas och 
detaljplaneläggas för 
grönområde 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

Motion 166 X  + 
Delområde skogsmark med höga natur & 
friluftsvärden 

Område med kuperad terräng 
används för motionsslingor 

 Rekreation  18 X  + Allmänna intressen; Bostäder Planera för boendemiljöer som 
samspelar med 
rekreationsområden 

  32 X  + Allmänna intressen; Fritid & rekreation Vattenområden för 
närrekreation  

  36 X  + Allmänna intressen; Naturmiljö & biologisk 
mångfald 

Höga kvaliteter för rekreation 

  50 X  + Allmänna intressen; Fiske- och vattenbruk, Fisket viktigt för invånarna och 
turismen 

  64  X + Miljö & riskfaktorer; Biltrafikbuller; 
Naturvårdsverkets rekommendationer 

Bullernivåer i tätortsnära 
rekreation  

  67,68 X  - Miljö & riskfaktorer; buller från skjutbanor, 
utveckling av område för rekreation där 
skjutbana idag ligger. 

Intressekonflikt mellan 
skjutbana och 
rekreationsområde 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 76  X  Planer och bestämmelser; planer & FÖP:ar 
som upphört att gälla 
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  78 X  + Planer och bestämmelser; generellt 
strandskydd 

Badplatser viktiga som 
tätortsnära rekreation 

  96 X  + Delområde bebyggelse; Mora tätort- karta Karta 

  101 X  + Delområde bebyggelse; Vattnäs; karta Karta 

  105 X  + Delområde bebyggelse; Bergkalås-Risa; 
karta 

Karta 

  107 X  + Delområde bebyggelse; Färnäs; karta Karta 

  111 X  + Delområde bebyggelse; Nusnäs; karta  Karta 

  113 X  + Delområde bebyggelse; Garsås; Karta Karta 

  116 X  + Delområde bebyggelse; Våmhus; karta Karta 

  121 X  + Delområde bebyggelse; Bonäs; karta Karta 

  122 X  + Delområde bebyggelse- Norra kråkberg, Rekommenderat område för 
rekreation 

  123 X  + Delområde bebyggelse norra kråkberg; 
karta 

Karta 

  127 X  + Delområde bebyggelse; Vika; Karta Karta 

  129 X  + Delområde bebyggelse; Isunda; karta Karta 

  134 X  + Delområde bebyggelse; Sollerön; karta Karta 

  193 X  + Delområde bebyggelse; Gesunda; karta, Karta 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 145 X  + Delområde bebyggelse; Selja-Långlet; 
karta 

Karta 

  168 X  + Delområde SNF; Hemulåns dalgång Eftertraktat rekreationsområde 

  184 X  + Konsekvenser; Barnaspekter; (vision 
Saxviken)  

Förbättrade 
rekreationsmöjligheter för 
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både barn och vuxna 

  187 X  + Konsekvenser; nationella miljökvalitetsmål; 
planeringsunderlag (program & strategier) 

Förbättra kontakten med 
vattnet samt utveckla 
möjligheter till rekreation 

 Friluftsliv  10  X  Hållbar utveckling; Riksintresse  Hänvisning 

  10 (2st)  X + Hållbar utveckling; Riksintresse  4 kap §2 MB Riksintresse för 
friluftsliv 

  13  X + Hållbar utveckling, Kommunala miljömål; 
Sjöar & vattendrag; långsiktiga 
övergripande mål 

Värna om friluftslivet 

  31 X  + Allmänna intressen; Fritid & rekreation Rörligt friluftsliv är viktigt för 
kommunen 

  31 X  + Allmänna intressen; Fritid & rekreation; 
Riksintresse för friluftsliv; 3 kap §6 MB  

Två områden som är av 
riksintresse för friluftsliv 

  32 x  + Allmänna intressen; Fritid & rekreation Finns 20 områden som är av 
betydelse för det lokala 
friluftslivet  

  32  X + Allmänna intressen; Fritid & rekreation Intresse för friluftsliv 

  33 X  + Allmänna intressen; Fritid och 
rekreationsturism; karta 

 

  35 X  + Allmänna intressen; Fritid och 
rekreationsturism, Riksintresse för turism 
och friluftsliv 

Intresse för rörligt friluftsliv ska 
beaktas 

  36 X  + Allmänna intressen; Natur och kulturmiljö Område med hög kvalité för 
friluftslivet  

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 42 X  + Allmänna intressen; natur och kulturmiljö- 
strandskydd 

Strandskyddet fungerar som 
skydd för det rörliga friluftslivet 

  43 X  + Allmänna intressen; Naturmiljö & bioligisk 
mångfald; karta 

Karta 

  50 X  + Allmänna intressen; Fiske & vattenbruk Fritidsfiske har stor betydelse 
för invånare och turismen  

  77-79 
(9 st) 

X  + Planer och bestämmelser; generellt 
strandskydd 

Vid dispens av strandskyddet 
ska konsekvenser för 
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friluftslivet utredas. Undantag 
från strandskyddet kan göras i 
områden som inte är av lika 
stort intresse för rörligt 
friluftsliv.  

  83 X  + Delområde; bebyggelseområde 
(Delområde visarnulägesbeskrivning av 
markanvändningen) 

Instruktioner för redovisning av 
delområden. Intresse för 
friluftsliv och naturvård 
redovisas 

  100 X  + Delområde; bebyggelseområde; Vattnäs-
allmänna intressen, 4 kap §2 MB  

Riksintresse för friluftsliv 

  101 X  + Delområd; bebyggelseområde; Vattnäs; 
Karta 

Karta 

  103 X  + Delområde; bebyggelseområde; Berkarlås-
Risa, 4 kap §2 MB  

Riksintresse för friluftsliv 

  105 X  + Delområde; bebyggelseområde; Berkarlås-
Risa, Karta 

Karta 

  106 X  + Delområden bebyggelseområde; Farnäs, 4 
kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  107 X  + Delområden bebyggelseområde; -Farnäs; 
Karta 

Karta 

  109 X  + Delområden bebyggelseområde; Nusnäs-4 
kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  110 X  + Delområden bebyggelseområde; Nusnäs;  
Karta 

Karta 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 112 X  + Delområden bebyggelseområde; Garsås, 4 
kap §2 MB  

Riksintresse för friluftsliv 

  113 X  + Delområden bebyggelseområde; Garsås; 
Karta 

Karta 

  115 X  + Delområden bebyggelseområde; Våmhus, 
4 kap §2 MB  

Riksintresse för friluftsliv 

  116 X  + Delområden bebyggelseområde; Våmhus-
Karta 

Karta 
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  118 X  + Delområden bebyggelseområde; Våmhus Riksintresse för friluftsliv 

  120 X  + Delområden bebyggelseområde; Bonäs-4 
kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  121 X  + Delområden bebyggelseområde; Bonäs- 
karta 

Karta 

  122 X  + Delområden bebyggelseområde; Norra 
kråkberg; 4kap §2 Mb 

Riksintresse för friluftsliv 

  123 X  + Delområden bebyggelseområde; Norra 
kråkberg; Karta 

Karta 

  126 X  + Delområden bebyggelseområde; Vika; 
4kap §2 Mb 

Riksintresse för friluftsliv 

  127 X  + Delområden bebyggelseområde; Vika; 
Karta 

Karta 

  128 X  + Delområden bebyggelseområde; Isunda, 
4kap §2 Mb 

Riksintresse för friluftsliv 

  129 X  + Delområden bebyggelseområde; Isunda; 
Karta 

Karta 

  132 X  + Delområden bebyggelseområde; Sollerön, 
4kap §2 Mb  

Riksintresse för friluftsliv 

  134 X  + Delområden bebyggelseområde; Karta Karta 

  138 X  + Delområden bebyggelseområde; Gesunda; 
4kap §2 Mb 

Riksintresse för friluftsliv 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 139 X  + Delområden bebyggelseområde; Karta Karta 

  140 X  + Delområden bebyggelseområde; Oxberg-
4kap §2 Mb 

Riksintresse för friluftsliv 

  141 X  + Delområden bebyggelseområde; Oxberg; 
karta 

Karta 

  142 X  + Delområden bebyggelseområde; Gopshus;  
kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  143 X  + Delområden bebyggelseområde; Gopshus; 
karta 

Karta 
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  144 X  + Delområden bebyggelseområde; Selja- 
Långlet; 4 kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  145 X  + Delområden bebyggelse- Selja- Långlet- 
karta 

Karta 

  152 X  + Delområden bk; Näsberg; 4 kap §2 MB  Riksintresse för friluftsliv 

  152 X  + Delområden bk ; Fyriberg ; 4 kap §2 MB  Riksintresse för friluftsliv 

  153 X  + Delområden bk; Hökbergs fäbodar; 4 kap 
§2 MB  

Riksintresse för friluftsliv 

  153 X  + Delområden Bk ; Läde;  kap §2 MB 153 Riksintresse för friluftsliv 

  157 X  + Delområden bk; Sollerön-Åsens Fäbodar; 
4 kap §2 MB  

intresse för friluftsliv  

  158 X  + Delområden bk; Fåsås fäbodar; 4 kap §2 
MB  

intresse för friluftsliv 

  160 X  + Delområden Sn Höga värden för natur  & 
friluftsliv 

  162 X  + Delområden Sn, Hästfloten; 
rekommendationer 

Hänsyn ska tas till friluftslivet 

  164 X  + Delområden Snf Höga värden för friluftslivet 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 165 X  + Delområden Snf Hänsyn ska tas till friluftslivet 

  166 X  + Delområden Snf  intresse för friluftsliv 

  167 X  + Delområden Snf  Riksintresse för friluftsliv 

  168 X  + Delområde snf  Riksintresse för friluftsliv 

  169 X  + Delområde snf  Riksintresse för friluftsliv 

  170 X  + Delområde snf – Karta  Riksintresse för friluftsliv 

  171 X  + Delområde sf; 4 kap §2 MB  intresse för friluftsliv 
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  172 X  + Delområde sf, intresse för friluftsliv 

  176 X  + Delområde se & s intresse för friluftsliv 

  177 X  + Delområde Se & S; 4 kap §2 MB  intresse för friluftsliv 

  178 X  + Delområde Se & S 4 kap §2 MB intresse för friluftsliv 

  180 X  + Delområde Vattenområde; 4 kap §2 MB  Riksintresse för friluftsliv 

  181 X  + Delområde Vattenområde; 4 kap §2 MB  Riksintresse för friluftsliv 

  182 X  + Konsekvenser; Regionala & 
mellankommunala aspekter; 4 kap §2 MB 

Riksintresse för friluftsliv 

  183 X  + Konsekvenser; Utveckling av turismen  Område med höga värden för 
friluftslivet 

  184 X  + Konsekvenser;  Tillgång till friluftsområden 

  184 
(2st) 

X  + Konsekvenser; Turism & fritidsområden, Mora kommun är rik på 
strövområden för friluftsliv 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Plats för utövning av fysisk 
aktivitet 

 185 X  + Konsekvenser; Övriga allmänna intressen; 
areella näringar 

Skydd för att bland annat 
bevara friluftslivsområden 

  188- 
189 

X  + Konsekvenser; Kommunala; 
miljökvalitetsmål 

Utvidgning av friluftsområde 

  189 
(2st) 

X  + Konsekvenser Riksintressen Riksintresse för friluftsliv 

  190 X  + Konsekvenser; Riksintressen Riksintresse för friluftsliv 

 Idrott* 22 X  + Allmänna intressen - skola & barnomsorg, 
Gymnasieskola, 

Det finns idrottsgymnasium 

  31(6 st) X  + Allmänna intressen – Fritid & rekreation, Det finns ett stort antal 
idrottsföreningar 

  67 X   Miljö & riskfaktorer – Buller från skjutbana,  Beskrivning av en idrottsplats 

  68 X  + Miljö & riskfaktorer- buller från skjutbana , 
riktlinjer 

Skjutbana föreslås flytta 
tillförmån för idrottsområde 
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  115 X  + DelområdeBs, Våmhus Beskrivning av en ort 

  125 X  + DelområdeBs, Vika, Beskrivning av en ort 

  140 X  + DelområdeBs , Oxberg Beskrivning av en ort 

 Fysisk aktivitet  15 X  + Allmänna intressen; Boende & livsmiljö Folkhälsomål ökad fysisk 
aktvitet 

 Spontanidrott     Finns inte med i översiktsplanen  

Friluftsliv med lagstöd Naturreservat 4 X  + Utvecklingsfrågor, Framtids frågor, 
Utveckla turism, 

Tillgängligheten till 
naturreservat kan förbättras 

  13  X + Hållbar utveckling, Skogar Beslut om naturreservat 

  13 (2st)  X + Hållbar utveckling, Våtmarker Kommunen verkar för att 
område ska bli naturreservat 

  31 X  + Allmänna intressen, Fritid & rekreation, 
Närrekreation, 

Finns 15 naturreservat i 
kommunen 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Friluftsliv med lagstöd  33 X  + Allmänna intressen, Fritid & friluftsturism, 
karta, 

Karta 

  36 (2st)  X + Allmänna intressen, Naturmiljö & biologisk 
mångfald 

Känsliga områden bör bli 
naturreservat 

  37 (8st) X  + Allmänna intressen, Naturmiljö & biologisk 
mångfald, kap 7 Mbx2 

Skydd av natur kan ske med 
stöd i 7 kap Mb. Information 
om naturreservat 

  40-42 
(6st) 

X  + Allmänna intressen, Naturmiljö & biologisk 
mångfald 

Presentation av områden som 
är naturreservat  

  86-87 
(2st) 

X   Delområde Bs, Allmänna intressen, x2 Två naturreservat nämns i 
texten 

  121 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, karta, 
Bonäs,  

Karta 

  132 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, 
Sollerön,  

Naturreservatsområde finns på 
området 

  134 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, karta, 
sollerön,  

Karta 
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  140 
(2st) 

X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, 
Oxberg,  

Område som är naturreservat 
nämns i texten 

  141 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, karta, 
Oxberg,  

Karta 

  142 X   Delområde Bs, Allmänna intressen, 
Gopshus,  

Område som är naturreservat 
nämns i texten 

  143 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, karta, 
Gopshus, 

Karta 

  144 X  + Delområde Bs, Allmänna intressen, Selja- 
Långlet,  

Område som är naturreservat 
nämns i texten 

  153 X  + Delområde BK, Läde, Område som är naturreservat 
nämns i texten 

  160  X  Delområde Sn, Klassificering av naturreservat  

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Friluftsliv med lagstöd  161 X  + Delområde Sn,  Bildning av naturreservat 

  164 
(2st) 

 X + Delområde Snf,  Pågående arbete med 
naturreservat  

  164  X  Delområde Snf, rekommendationer Reservationsbestämmelser för 
naturreservat 

  164 
(2st) 

X  + Delområde Snf Riksintresse för naturreservat 

  164   + Delområde Snf, Rekomendationer Naturreservatsområde 

  166 
(5st) 

X  + Delområde Snf Naturreservatsområde samt 
bildning av naturreservat 

  167 
(7st) 

X  + Delområde Snf Bildande av naturreservat 

  168 
(6st) 

X  + Delområde Snf Bildande av naturreservat 

  169 
(2st) 

X   Delområde Snf Område som är naturreservat 
nämns i texten 

  170-
171 
(2st) 

X   Delområde Sf Område som är naturreservat 
nämns i texten 
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  183 
(4st) 

X  + Konsekvenser, Utveckling av turism Bildning av naturreservat kan 
få synergieffekter 

  185 
(2st) 

X  + Konsekvenser, Övriga allmänna intressen Bildande av naturreservat 

  190 X  + Konsekvenser, Riksintressen  Bildande av naturreservat 

 Strandskydd 2  X + Innehåll Allmänna riktlinjer för 
strandskyddet 

  14  X + Hållbar utveckling; Sjöar & vattendrag,; 
åtgärder  

Informationssatsning om vad 
som gäller för strandskydd 

  37 X  + Allmänna intressen, Naturmiljö & biologisk 
mångfald, skyddade naturområden, kap 7 
MB 

Strandskydd kan fungera som 
skydd av natur enligt 7 kap Mb 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Friluftsliv med lagstöd  142 X  + Allmänna intressen, Naturmiljö & biologisk 
mångfald, strandskydd 

Generellt strandskydd  

  77-78 
(18 st) 

X  + Planer och bestämmelser, Generellt 
strandskydd, 7 kap. 13-18 §§ Mb 

Generellt strandskydd inom 
Mora kommun samt 
strandskyddsdispens 

  78 X  + Planer & bestämmelser, Karta  Karta som visar 
strandskyddade områden 

  95 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  96 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, karta Mora tätort 

Karta 

  101 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, karta, vattnäs 

Karta 

  102 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Vattnäs 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  107 X  +  Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen –kartaFarnäs 

Karta 

  108 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen –Farnäs 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  109 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, nusnäs 

Här gäller generellt 
strandskydd 
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  110 X  + Delområde bebyggelseområde, –karta 
Nusnäs 

Karta 

  112 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Garsås 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  113 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta,  
Garsås 

Karta 

  116 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, 
Våmhus  

Karta 

  118 X  + Delområde bebyggelseområde, - Våmhus Här gäller generellt 
strandskydd 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Friluftsliv med lagstöd  121 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, 
Bonäs 

Karta 

  123 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta -
Norra krågberg 

Karta 

  124 X  - Delområde bebyggelseområde -Norra 
krågberg 

Eventuell dispens från 
strandskydd 

  126 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Vika 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  127 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, Vika Karta 

  128 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Isunda, 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  129 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta 
,Isunda 

Karta 

  133 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Sollerön,  

Här gäller generellt 
strandskydd 

  134 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta Karta 

  138 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Gesunda 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  139 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, 
Gesunda 

Karta 

  140 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Oxberg,  

Här gäller generellt 
strandskydd 
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  141 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta , 
Oxberg 

Karta 

  144 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Gopshus 

Här gäller generellt 
strandskydd 

  143 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, 
Gopshus, 

Karta 

  144 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen, Silja –Långlet 

Här gäller generellt 
strandskydd 

Kategori Sökord Sida Fysisk 
aktivitet 
JA 

Fysisk 
aktivitet 
NEJ 

+/- Rubriker som sökorden står under Kort sammanfattning av 
sökordets kontext 

Friluftsliv med lagstöd  145 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta, Silja 
–Långle  

Karta 

  148 X  + Delområde bebyggelseområde, allmänna 
intressen -Norra Venjan,  

Här gäller generellt 
strandskydd 

  149 X  + Delområde bebyggelseområde, Karta 
Norra Venjan 

Karta 

  181 X  + Vattenområde Utökat strandskydd 

  185  X  Konsekvenser; Övriga allmänna intressen; 
strandskydd  

Strandskyddsbestämmelserna 
måste ske differentierat 
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