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Kartläggning av nationella strategiska planeringsdokument i europeiska länder 
 
Denna presentation är uppdelad i två delar. Först introduceras de länder som arbetar aktivt 
med territoriella frågeställningar genom att ta fram strategiska dokument där man presenterar 
en vision för den framtida territoriella utvecklingen. I den andra sektionen presenteras de 
länder som inte konkretiserar den framtida utvecklingen i geografiska termer utan är mer 
fokuserade på den ekonomiska och sociala utvecklingen. Under sektionen NSRF-länder 
presenteras sammanlagt sju länder där den enda källan till den nationella utvecklingsstrategin 
har varit den av varje land antagna ”National Strategic Reference Framework” som redogör 
för hur strukturfondsmedlen från EU ska fördelas under programperioden 2007-2013. Efter att 
samtliga 30 länder som ingått i denna kartläggning presenterats följer en sammanfattande 
diskussion där de olika uppläggen jämförs och diskuteras.  
     Presentationen av de länder som arbetar med nationella strategiska utvecklingsdokument 
av territoriell karaktär är uppdelad i tre sektioner med följande innehåll: 
 

I. Framtagandet av det nationella planeringsdokumentet: drivkrafter, aktörer. 
II. Planens innehåll: huvudsakliga teman, utmaningar och frågeställningar.  

III. Arbetsmetod: dokumentets status, planeringsmetod, uppföljning och implementering.  
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Länder som arbetar aktivt med territoriella frågeställningar 
 

Danmark 
 
Landsplanredegørelse 2006: Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår 
 
I, Bakgrund 
I Danmark ligger det huvudsakliga ansvaret för planeringsfrågor på den regionala och lokala 
nivån. På den nationella nivån har miljödepartementet ansvaret för att den övergripande 
koordineringen och man använder sig av nationella planeringsrapporter och nationella 
planeringsdirektiv för detta syfte. Målet med planeringsrapporterna är att vägleda 
kommunerna och länen genom lagstadgade rapporter som presenterar den nationella 
planeringspolitiken. Traditionellt arbetas rapporterna fram av Landsplanafdelningen (under 
miljödepartementet) i samarbete med andra departement och statliga verk (Larsson: 124, 126). 
     Den nationella planeringsrapporten år 2000 hade ett nytt upplägg där Miljödepartementet 
för första gången ansvarade för att arbeta fram ett första utkast av rapporten som sedan 
skickades ut för kommentarer. Utkastet arbetades sedan om efter de inkomna kommentarerna 
och skickas slutligen till regering och riksdag för godkännande. Detta arbetsupplägg verkar 
även ha använts för den senaste planeringsrapporten, vilken publicerades 2006, och som 
ligger till grund för föreliggande analys. 
     De bakomliggande behoven och drivkrafterna för planeringsrapporten var framför allt den 
nya region- och kommunindelningen som genomfördes i Danmark i januari 2007. 
Regeringens uttalade syfte var att skapa balans mellan den decentraliserade planeringen i 
kommunerna och den nationella planeringen. 
 
 
II, Innehåll 
Fem övergripande mål för den rumsliga planeringen i Danmark har identifierats av 
regeringen:  
 

- Motverka stadsutbredning (urban sprawl) genom tätare bebyggelse: man ska se en 
tydlig skillnad mellan stad och landsbygd. 

- Vikten av att huvudstaden och övriga större städer utvecklas och skapar möjligheter 
för hela Danmark. 

- Skydd av miljö och naturområden, exempelvis kuster och landsbygd: undvik att 
exploatera grönområden utan fokusera istället på redan utnyttjad mark. 

- Den framtida urbana utvecklingen ska ske i områden med en redan väl utbyggd 
infrastruktur: företag och offentlig verksamhet med många anställda ska lokaliseras i 
områden med en väl fungerande kollektivtrafik. 

- Den kommunala planeringen ska ta större hänsyn till landet som en helhet: städerna 
ska inkorporeras i nätverk och verka för tillväxt i omliggande områden.  

 
Planeringsrapporten identifierar fem typer av områden med skilda bebyggelse och 
boendestruktur: Öresundregionen, inkl. Köpenhamn, övriga Själland, östra Jylland, 
stadsregioner, samt små stadsregioner i.e. ytterområden (se karta i appendix).  
     De fem områdena står inför olika utmaningar och de fem nykonstruerade administrativa 
regionerna innehåller en mix av olika bebyggelsestrukturer. Därför behövs en differentierad 
regional planering som tar hänsyn till de olika områdenas förutsättningar för ekonomisk 
tillväxt. Danmarks två metropolregioner ska tillsammans med andra ekonomiska 
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tillväxthubbar utgöra de administrativa regionernas dynamiska center. Städerna ska länkas till 
varandra genom stadsnätverk. 
     Rapporten går sedan in på de specifika utmaningarna som de fem områdena står inför och 
listar även statliga initiativ som planeras i dessa områden i den nationella 
planeringsrapportens efterföljd. Skillnaderna mellan områdena beror bl.a. på den lokala 
ekonomin men även på städernas storlek och dess nationella och internationella funktion, 
samt dess relationer till landsbygden. Exempel på uppföljningsinitiativ är upprättandet av 
arbetsgrupper, nya utredningar och diskussionsgrupper som behandlar det specifika områdets 
problem och potential. 
 
III, Metod 
Nationella planeringsrapporter av denna typ är inte bindande för de lokala och regionala 
nivåerna i någon juridisk mening utan fungerar som referensverk för beslut av territoriell 
natur. I praktiken måste dock de lägre nivåerna rätta sig efter de högre som annars kan 
använda sig av sin vetorätt (Larsson: 129). 
     Planeringsrapporten 2006 utgör första steget i en process som syftar till att finna en god 
balans mellan allmänna utvecklingsmål och lokala utvecklingspotentialer. Rapporten ska 
följas upp av en fortsatt dialog mellan Miljödepartementet och kommunerna. Efter 
publiceringen har en översikt över de nationella intressena inom kommunal planering 
offentliggjorts tillsammans med ett bindande planeringsdirektiv för planering inom 
huvudstadsområdet. Ansvaret för att tolka och implementera planeringsrapportens mål och 
vision ligger dock på kommunen vars inflytande över förberedandet av detalj- och 
översiktsplaner avsevärt ökats genom den administrativa reformen 2007.  
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Estland 
 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2010 (National Spatial Plan Estonia 2010) 
 
I, Bakgrund 
Gemensamt för de tre baltiska länderna är deras relativt svaga regioner, vars företrädare utses 
av regeringen. Ansvaret för att fördela strukturfondsmedlen har därför tilldelats den nationella 
nivån vilket Neil Adams (2006: 159) hävdar har lett till att de redan starka regionerna har 
stöttats med förhoppningen att detta ska ge snabbare resultat för ländernas ekonomiska 
utveckling. De institutionella strukturerna utvecklas dock snabbt vilket förmodligen innebär 
att denna situation kommer att förändras. 
     Estland blev den första baltstaten att anta en nationell rumslig strategi. Estland 2010 är ett 
strategiskt dokument som antogs av regeringen år 2001. Arbetet med planen började sex år 
tidigare och syftet var att skapa ett territoriellt ramverk som kunde vägleda regeringen, 
departementen och regionerna i frågor rörande den rumsliga utvecklingen. 
Miljödepartementet var drivande under de första åren genom att ta fram bakgrundsmaterial 
och tillsammans med forskare publicerade man scenariostudier som utgjorde en viktig 
grundsten för det färdiga dokumentet. Institutet för framtidsstudier ansvarade sedan för att 
formulera planen medan miljödepartementet slutredigerade dokumentet. Adams beskriver 
Estlands arbetsprocess som mer informell jämfört med de båda baltiska grannländernas.  
 
II, Innehåll 
Estland 2010 identifierar fyra frågor som har särskilt stor betydelse för landets rumsliga 
utveckling och beskriver målen för vart och ett av dem. De fyra frågorna är: bebyggelse, 
transportlänkar, energiförsörjning, och gröna nätverk. Planen är uppdelad i fyra sektioner där 
de fyra frågorna behandlas var för sig men man betonar även vikten av helhetslösningar. För 
att underlätta arbetet med att implementera planen listas även fem områden kring vilka man 
främst ska fokusera framtida åtgärder.  
     Det första ”åtgärdsområdet” handlar om att säkra tillgången till de mest centrala mänskliga 
behoven – bostäder, arbete, utbildning, service, och fritidsaktiviteter – genom satsningar på 
ökad mobilitet och miljökvalitet. Det andra rör skyddet och utvecklingen av bostäder och 
landskap. Grunden för detta arbete ligger i en förståelse för den historiska utvecklingen som 
format bebyggelse och landskap och därmed utgör en viktig faktor för den estniska 
identiteten. Det tredje prioriterade området innebär att man ska verka för en territoriellt 
balanserad bebyggelse. Detta gör man genom att stimulera ekonomisk tillväxt över hela landet 
och i detta arbete behöver man fokusera på lokala möjligheter och att diversifiera 
arbetsmarknaden. Väl fungerande transport- och energilänkar till övriga Europa utgör det 
fjärde åtgärdsområdet. Genom att de fysiska länkarna förstärks förbättras även Estlands 
internationella position och arbetsmöjligheter. Det sista prioriterade området handlar om att 
bevara och stärka landets naturområden. Estland täcks till hälften av skog och mosse vilket 
ger en varierad natur och utgör en av grunderna för Estlands territoriella utveckling. 
     För att återgå till de fyra frågor som lyfts fram som särskilt centrala för landets rumsliga 
utveckling så kan man i appendix se en karta över hur man tänker sig den framtida 
bosättningsutvecklingen. Att utveckla Tallinns internationella konkurrenskraft ses som en 
förutsättning för utvecklingen av landet som helhet. I detta arbete måste samarbetet både med 
internationella och inhemska städer förbättras. Övriga urbana center över hela landet måste 
också stärkas för att få en balanserad utveckling. På kartan kan man se utvecklingszoner som 
sträcker sig längst med de största motorvägarna. Extra fokus läggs på de här områdena då de 
anses ha stora potentialer för att skapa nya arbetstillfällen bl.a. genom dess tillgänglighet till 
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marknader och service. Fokus läggs även vid att utveckla det gränsöverskridande samarbetet 
för att få igång den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. 
     För transportfrågan handlar det om att öka hastigheten och tillgängligheten bl.a. för 
järnvägsförbindelserna. Detta ska bidra till att minska avstånden inom landet och att minska 
energianvändandet på ett klimatsmart sätt. Att länka samman transportnäten med 
internationella korridorer är också särskilt prioriterat. För energiområdet handlar det främst 
om att försöka minska det ensidiga importberoendet man har idag och istället bli del av nya 
energi- och gasnätverk. Slutligen, den sista frågan rörande gröna nätverk handlar om att 
identifiera konflikter mellan naturintressen å ena sidan och boende eller transportintressen å 
andra. Man ska även identifiera naturområden som kan kopplas samman i internationella och 
nationella korridorer.  
 
III, Metod 
I samband med Estland 2010 antog regeringen ett treårigt handlingsprogram för att skynda på 
förverkligandet av planens mål. Handlingsprogrammet ska ses över årligen och dess funktion 
är att identifiera kortsiktiga strategier som gemensamt kan bidra till att uppfylla de långsiktiga 
målen. Eftersom Estland 2010 inte går in på detaljnivå utan erbjuder mer generella lösningar 
anses det extra viktigt att samarbetet mellan de olika administrativa nivåerna stärks och att 
samarbetet med professionella aktörer utifrån blir en integrerad del av processen för att 
förverkliga planen.  
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Litauen 
 
The Comprehensive Plan of the Territory of the Republic of Lithuania, 2002 
Lithuanian Regional Policy Strategy until the year 2013, 2005 
 
1, Bakgrund 
Litauen antog ett nationellt rumsligt utvecklingsdokument 2002 men eftersom man inte har 
översatt dokumentet till engelska så bygger informationen som presenteras här på 
andrahandsmaterial varav den främsta källan varit Adams (2006) samt Gaile Dagilienes 
(2006) kapitel ”The Response to Regional Disparities in Lithuania”.  
     Arbetet med den litauiska strategiplanen från 2002 påbörjades 1996 och följde, i enlighet 
med det nationella lagsystemet, en mer formell process jämfört med exempelvis Estland. 
Bland annat konsulterades allmänheten som ett led i arbetsprocessen.  
 
II, Innehåll 
Planen är en relativt konkret projektbaserad framtidsplan och är nära sammanlänkad med de 
europeiska strukturfonderna. I jämförelse med Estlands strategiplan är denna mer traditionell 
och detaljerad och saknar mer visionära och strategiska drag. Den litauiska planen fokuserar 
mer på att beskriva hur resurser ska fördelas över landet vilket gör att planen förlorar i 
flexibilitet. Planen utgör tillsammans med den mer nyligen antagna regionala 
utvecklingsstrategin från 2005 ryggraden för Litauens regionala utvecklingspolicy. Båda 
dokumenten delar det övergripande målet att verka för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning vilket ska leda till en balanserad regional utveckling med minskade klyftor. 
Problemet är dock att olika departement ansvarade för framarbetandet av de två dokumentet 
vilket gjort att innehållet skiljer sig åt. Planen från 2002 presenterar en långsiktig rumslig 
vision genom att identifiera en hierarki av urbana center (för det urbana temat se kartan i 
appendix). Strategin från 2005, å andra sidan, identifierar fem regionala center med ganska 
låg levnadsstandard men med stor tillväxtpotential vilket man vill utnyttja genom att satsa på 
att göra dem till tillväxtcenter. Städerna som valts ut i de två dokumenten skiljer sig dock åt 
vilket försvårar en samordnad strategi.  
 
III, Metod 
Året efter att 2002 års plan presenterades antogs ett handlingsprogram som även den är 
betydligt mer detaljerad än Estlands motsvarighet och totalt 119 åtgärder identifierades. Nära 
hälften av punkterna handlar om att förbättra den tekniska infrastrukturen, vilket inkluderar 
transport, energi, logistik och ekonomi. Ett annat fokusområde i handlingsprogrammet är att 
stödja urbana system och att skydda strukturer i naturen och på landsbygden.  
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Frankrike 
 
Aménager la France de 2020. Mettre les territoires en mouvement (2000) 
 
1, Bakgrund 
Under perioden 2000-2002 lanserade DATAR ett program i vilket tio grupper fick ansvar för 
att forska kring Frankrikes territoriella utveckling fram till 2020. Grupperna bestod av 
experter, forskare och representanter från det civila samhället och varje grupp ansvarade för 
var sitt forskningsområde som ansågs ha stor vikt för den framtida utvecklingen. Resultatet 
blev en publicering av ett tjugotal böcker samt en sammanfattande rapport. Detta arbete 
följdes upp 2005 med publiceringen av ”Territorierna 2030” men denna studie verkar dock 
inte ha fått samma genomslagskraft. 
     Enligt en rapport publicerad av Nordregio 2007 innebar publiceringen av ”Aménager la 
France de 2020” en brytning med tidigare policyperspektiv. DATAR har varit drivande i 
genomförandet av denna förändring där man gått från ”the distribution of wealth to the 
organization of territories” (Meijers et al., 2007: 14). Som en del av denna strategi har man 
arbetat för att skapa och stärka stadsnätverk över hela landet. 
 
2, Innehåll 
I rapporten från år 2000 presenteras fyra alternativa utvecklingsscenarier fram till 2020 och 
man utgår från en allmän rumslig dynamik och alternativa offentliga åtgärder. Av de fyra 
scenarierna som presenteras anser DATAR att det mest troliga scenariot är en utveckling mot 
polycentrisme maillé (på engelska översatt till networked polycentrism). Denna utveckling 
ger även de bästa förutsättningarna för att uppfylla målet om en hållbar utveckling som 
grunder sig på solidaritet och social sammanhållning, ekonomisk utveckling och en bevarad 
miljöbalans. DATAR föreslår följaktligen att man arbetar för en utveckling fram till 2020 som 
bygger på det polycentriska nätverkscenariot (se karta 1 i appendix). Detta innebär att nya 
urbana poler ska utvecklas jämsides med Paris. Polerna eller stadsregionerna behöver inte 
följa en identisk väg utan bör sträva efter att utnyttja sina individuella fördelar. Städerna kan 
även söka statligt stöd för strategiska projekt som ska utvecklas i lokala partnerskap. Paris 
tillåts att fortsätta växa förutsatt att det inte motverkar en territoriell rättvisa vilket innebär att 
alla ska ha samma möjligheter och lika tillgång till elementär service.  
     Övriga scenarier som presenteras är l’archipel éclaté, centralisme rénové, och le local 
différencié. Det första scenariot baserar sig på en neo-liberal regeringspolitik som prioriterar 
en effektiv marknad. Städerna tillåts konkurrera med varandra vilket leder till desintegration 
och framväxten av ”städer som öar” (se karta 2 i appendix). Det andra scenariot bygger på en 
center-periferi modell där Paris utgör det dominerande centret (se karta 3 i appendix). Det 
sista scenariot kännetecknas liksom det första av stora klyftor mellan regionerna till följd av 
en ökad decentralisering och större flexibilitet men där inga överenskomna spelregler 
etablerats. Statens roll blir att dämpa obalanser och att medla i olika territoriella konflikter (se 
karta 4 i appendix). 
 
3, Metod 
Ett beslut från 2005 gav DATAR nya uppgifter som handlade om att övervaka den 
ekonomiska förändringen i Frankrike och i samband med detta bytte man namn till DIACT 
(Interministerial Agency for Spatial Planning and Competitiveness). Hur DIACT har arbetat 
vidare med den polycentriska nätverksvisionen och vilken genomslagskraft rapporten haft i 
den franska regeringspolitiken har jag inte funnit någon information om. Enligt den tidigare 
nämnda rapporten publicerad av Nordregio handlar idag den övergripande strategiska 
planeringen på nationell nivå om att uppnå sammanhållning genom att minska klyftan i den 
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nationella urbana hierarkin mellan Paris och nästa kategori av städer (eg. Lille, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, and Strasbourg). 
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Irland 
 
National Spatial Strategy for Ireland 2002 – 2020: People, Places and Potential 
 
I, Bakgrund 
I Irland ligger ansvaret för den fysiska planeringen främst på den lokala nivån. 
Miljödepartementet ansvarar för den nationella planeringspolitiken, för att ta fram 
planeringsdirektiv och lagar, samt för att utforma generella riktlinjer. Departementet ansvarar 
även för att koordinera administrationen av planeringssystemet vilket görs i samarbete med 
andra departement, statliga verk och organisationer.  
     Initiativet till att ta fram NSS togs av regeringen i samband med publiceringen av den 
nationella utvecklingsplanen 2000-2006. Syftet med strategin är att försöka balansera 
utvecklingen mellan ekonomiskt expansiva områden, som upplever problem med 
trafikstockning, och områden som är ekonomiskt underutvecklade. Sedan 1980-talet har 
Irlands större städer i allmänhet, och Dublin i synnerhet, upplevt en snabb ekonomisk tillväxt 
och en regional specialisering har växt fram. Denna utveckling har dock lett till en ökning av 
de ekonomiska skillnaderna mellan olika delar av landet. Att minska kontrasterna inom landet 
är därför ett av nyckelmålen för strategin. 
     Stor vikt lades vid att nå ut till offentligheten och verka för medborgerlig konsensus kring 
de strategiska målen. Under arbetsprocessen involverades förutom myndigheter på olika 
nivåer även sociala partners och intressegrupper. En styrgrupp sattes upp med representanter 
från olika regeringsdepartement. Konsultationsprocessen ledde fram till en 
konsultationsrapport i september 2001 där huvuddelarna av strategin presenterades. Därefter 
uppmanades olika offentliga och privata aktörer tillsammans med allmänheten att 
kommentera innehållet. Strategin arbetades sedan om och publicerades slutgiltigt i november 
2002. 
 
II, Innehåll 
Irlands National Spatial Strategy (NSS) är tänkt att fungera som ett sammanhållande ramverk 
för den nationella planeringen under de kommande 20 åren. Det övergripande målet som 
fastslagits är en bättre balans mellan social, ekonomisk och fysisk utveckling över hela landet. 
För att uppnå detta mål föreslås att områden med tillräcklig storlek och 
befolkningskoncentration (critical mass) ska stärkas genom att skapa ett nätverk av gateways 
and hubs (se karta i appendix). Förhoppningen är att flera regioner ska få en större ekonomisk 
och demografisk tillväxt vilket kan minska den idag snabbt ökande procentuella andel av 
Irlands befolkning som bosätter sig i Dublin. 
     En gateway bör ha en befolkningsmängd på minst 100,000 invånare där kluster av företag 
kan koncentreras. Sammanlagt nio gateways på nationell nivå har identifierats vilka ska 
fungera som motorer för den regionala och nationella tillväxten. NSS vill bättre kunna nyttja 
Dublins ekonomiska styrka och vidareutveckla dess utvecklingspotential men vill samtidigt 
stärka övriga gateways som identifierats för att skapa en bättre balans över landet. Dessa 
städer anses ha tillräckliga resurser och befolkningskoncentration för att kunna attrahera 
investeringar och skapa nya arbetsmöjligheter. 
     Ytterliggare nio strategiskt utplacerade mellanstora städer identifieras av strategin som 
hubbar. Dessa städer agerar på region- och länsnivå och utgör en viktig länk mellan de större 
gateways och de mindre städerna och byarna på landsbygden. Förhoppningen är att de mindre 
städerna och landsbygden ska kunna dra nytta av potentialen hos de nio större gateways och 
att förbättrat samarbete mellan städerna ska öka arbetstillfällena och tillgången till service. 
Detta ska förhindra utflyttningen från dessa områden. 
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     Centralt för strategin är alltså att landets städer ska förmås att samarbeta bättre för att på så 
sätt kunna dra större nytta av varandras kapacitet. Strategikartan inkluderad i appendix 
identifierar de roller som olika områden i landet bör ha. Som exempel kan nämnas att den 
strategiska roll som de södra och västra delarna av landet har är att stärka den befolknings-
koncentration man har i existerande gateways och att få dessa städer att växa. I ytterområdena 
(söder och väster) handlar det istället om revitalising vilket innebär att man ska utnyttja 
medelstora städer bl.a. genom att skapa bättre länkar till närliggande gateways. 
     Slutligen bör nämnas att för att uppnå en bättre territoriell balans genom utvecklandet av 
olika områdens potential är man beroende av förbättrad infrastruktur som kan transportera 
människor, varor, energi och information. För att minska avståndet inom landet, och 
underlätta samarbete mellan städerna, läggs därför särskilt stor vikt vid att förbättra olika 
typer av infrastrukturnätverk. 
 
III, Metod 
Miljödepartementet (the Department of the Environment, Heritage and Local Government) 
har i uppgift att kontrollera att län, stad och lokala utvecklingsplaner följer de mål som satts 
upp i NSS. Till sin hjälp antog man år 2004 Regional Planning Guidelines (RPGs) som är 
tänkta att fungera som en brygga mellan de nationella planeringsmålen formulerade i NSS och 
planeringen på lokal och regional nivå. I RPGs konkretiseras de nationella målen att skapa 
hubbar och gateways genom mer specifika riktlinjer och implementeringen av dessa överses 
även de av Miljödepartementet. RPGs är giltiga under sex år och kommer att ses över igen år 
2010.  
     Den nationella utvecklingsplanen för åren 2007-2013 tillskriver NSS en central plats vilket 
indikerar att dokumentet fortfarande är aktuellt. Under de närmaste två åren satsas även 300 
miljoner euro inom ramen för the Gateway Innovation Fund med syftet att stimulera 
utvecklingen.  
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Luxemburg 
 
Programme directeur de l'aménagement du territoire – 2003 (The National Spatial Planning 
Programme) 
 
I, Bakgrund 
The National Spatial Planning Programme godkändes i mars 2003 och syftet var att skapa ett 
gemensamt referensverk som kan ge riktlinjer åt beslut som påverkar den territoriella 
planeringen. Från och med maj 1999 har planeringsprogrammet enligt lag uppgiften att 
prioritera mål för att uppnå en hållbar utveckling. Programmet ska hjälpa till med 
koordineringen av sektorsprogrammen hos de olika departementen och det delar in landet i 
sex planeringsregioner och fastställer deras respektive utvecklingscenter. Huvudutmaningarna 
som Luxemburg står inför och som planeringsprogrammet från 2003 är tänkt att möta är den 
snabbt ökande befolkningstillväxten vilket lett till en expansion av städerna och ett ökat tryck 
på vägarna. När mer och mer land tas i anspråk försvinner naturområden och eftersom 
kollektivtrafiken fungerar dåligt leder detta till en ohållbar klimatpåverkan och energiåtgång. 
     Framtagandet av planeringsprogrammet följde en lång process av informella dialoger som 
involverade olika statliga och lokala myndigheter och drivande samhällsaktörer. Utkastet 
diskuterades sedan bl.a. av parlamentet innan det slutligen godkändes av regeringen.  
 
II, Innehåll 
För att möta de utmaningar som presenterats ovan är programmet indelat i tre policyområden: 
urban och rural utveckling, transport och telekommunikation, och miljö och naturresurser.  
     Det första området som rör stad och landsbygd är uppdelat i sju övergripande mål. 
Ledordet som används för att finna en bra balans mellan stad och land är polycentrism vilket 
ska främja en utveckling för koncentrerad decentralisering (concentrated deconcentration). 
Det är för detta ändamål landet delas in i sex nya planeringsregioner vars funktion blir att 
finna en ny relation mellan den urbana och rurala miljön. De första fyra målen handlar mer 
allmänt om att göra städer och landsbygd attraktivare genom satsningar på hållbara lösningar 
inom bl.a. boende, jordbruk och transport. De sista tre målen relaterar däremot till den nya 
organisationsmodellen: I karta 1 (se appendix) har sammanlagt 15 städer valts ut som 
utvecklingspoler enligt ett hierarkiskt system. Dessa städer kallar man för ”centers of 
development and attraction” (CDA) och deras uppgift blir att underlätta en utlokalisering av 
delar av de funktioner som idag är koncentrerade till huvudstaden. De ska även utgöra 
regionens center för service och transportsystem. Tanken är att CDA ska kunna minska den 
snabba befolkningsökningen i huvudstaden och istället sprida ut denna över hela landet. 
Viktigt i detta sammanhang blir även att samarbetet mellan stad och land förbättras så de kan 
dra nytta av varandra. Även samarbetet mellan de lokala myndigheterna ska förbättras och det 
är i detta syfte som de sex planeringsregionerna har skapats (se karta 2 i appendix) vilka ska 
underlätta den kommunövergripande planeringen. 
     För transportområdet och miljöområdet presenteras tre övergripande mål var: 
Transportområdet handlar huvudsakligen om att komplettera målet för en polycentrisk 
utveckling. Exempelvis kan nämnas att de satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik som 
ska göras har som mål att koppla samman landets CDA. Transportmålen integreras på detta 
sätt med den övergripande territoriella utvecklingsplaneringen. För miljöområdet handlar det 
främst om att skydda och utveckla naturområden över hela landet. Detta görs bl.a. genom att 
upprätta ett nationellt ekologiskt nätverk som inkluderar både viktiga vattenleder och 
naturreservat. 
     Som en sista huvudpunkt i dokumentet tas det Europeiska perspektivet upp. Här 
uppmärksammas landets centrala position i Europa och vikten av gränsöverskridande 
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samarbete för att integrera och förbättra transportkorridorer (främst järnvägar) och ekologiska 
nätverk. 
 
III, Metod 
Syftet med programmet är att det ska utgöra en plattform för utbyte av information och ska 
inspirera både offentliga och privata aktörer men även den enskilda medborgaren att delta i 
programmets genomförande. Målet är att göra planeringen till en kontinuerlig process med ett 
brett deltagande. Programmet ska preciseras och komma till praktisk användning genom att 
bli ett stöd i arbetet med att formulera sektor- och regionplaner. 



 16 

Nederländerna 
 
Ruimte voor ontwikkeling: Katern over nieuw ruimtelijk beleid - 2006 (National Spatial 
Strategy: Creating space for development) 
 
I, Bakgrund 
Den nationella rumsliga strategin (Nota Ruimte) som antogs av regeringen 2006 bygger till 
stor del på det femte nationella policydokumentet samt den andra strukturplanen för 
landsbygden. Strategin presenterar de nationella territoriella policymålen fram till 2020. Vad 
som främst förändrats jämfört med strategin som arbetades fram av den förra regeringen (men 
dock aldrig nådde implementeringsstadiet) är frågan om hur strategin ska implementeras 
medan innehållet, de övergripande målen och koncepten till stora delar är desamma. En 
governance-modell presenteras i detta sammanhang där nya aktörer ska stimuleras att delta i 
planeringsarbetet. 
     Under framtagandet av den förra policystrategin fick allmänheten möjlighet att 
kommentera innehållet och man har tagit hänsyn till de inkomna svaren i den nya strategin 
liksom de diskussioner som fördes i parlamentet. Resultatet, som även reflekterar den nya 
regeringens ideologiska utgångspunkter, blev en strategi med färre centralt formulerade lagar 
och förordningar. Tanken är att de lokala och regionala nivåerna ska få större handlingsfrihet 
när regeringen satsar på vad man kallar för en dynamisk utvecklingsdriven planering istället 
för utvecklingskontrollerad planering. Tonvikten läggs vid att stimulera utveckling och 
regeringen ska bara begränsa den territoriella utvecklingen när nationella intressen står på 
spel. 
 
II, Innehåll 
Det övergripande målet för strategin är att skapa utrymme för utveckling och fyra generella 
mål har fastslagits för att möjliggöra detta: att stärka Hollands internationella position, 
stimulera starka städer och en dynamisk landsbygd, säkra och utveckla viktiga territoriella 
värderingar, och att trygga allmänhetens säkerhet. 
     Som nämnts ovan fokuserar strategin bl.a. på att införa en ny form av governance där den 
offentliga sektorn, privata företag, NGO:s och frivilligorganisationer tillsammans ska utveckla 
de mål som formulerats på nationell nivå. Vad som föreslås är alltså en decentralisering av 
planeringsansvaret så att regeringen istället kan fokusera på att ge strategisk guidning i frågor 
rörande den territoriella utvecklingen. Ett exempel på denna guidning är att nya 
bostadsområden och kommersiella områden måste placeras nära andra redan bebyggda 
områden med fungerande infrastruktur. Ny byggnation måste även respektera grönområden 
och fastslagna vattenhanteringskrav. Det framtida behovet av nya bostäder ska bl.a. 
tillgodoses genom att göra städerna mer kompakta vilket planeringen på den sub-nationella 
nivån måste säkerställa. 
     Ett annat stort fokusområde för strategin är städernas utveckling vilket utgör den 
ekonomiska basen som skapar möjligheter för alla tack vare de agglomerativa fördelar som 
koncentrationen av människor och företag skapar. Samarbetet mellan städer måste prioriteras 
och regeringen har identifierat sex urbana nätverk varav Randstad utgör ett (se karta i 
appendix). Man finner exempelvis de flesta av Hollands 13 ekonomiska zoner inom dessa 
nätverk. Ett urbant nätverk innefattar flera större och mindre städer men även de öppna 
områdena mellan dessa. Städerna inom nätverket kompletterar varandra och de partnerskap 
som bildas mellan lokala och regionala enheter är frivilligbaserade och pragmatiskt inriktade. 
Strategin förespråkar en större koncentration av urbanisering och infrastruktur inom de 
utpekade stadsnätverken, samt inom de ekonomiska zonerna och i de redan existerande 
transportlänkarna. Regeringen pekar ut ett antal områden inom dessa urbana nätverk där 
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urbaniseringen ska koncentreras och på sub-nationell nivå måste man ta hänsyn till dessa i sin 
planering. 
     Städernas bostadssituation måste även förbättras liksom tillgången till friluftsområden 
inom och runt städerna. För att motverka social segregering i stora och medelstora städer 
uppmuntras större variation av bostäder. I detta arbete utgör ett nära samarbete med 
omkringliggande kommuner ett viktigt inslag.  
     Klimatförändringens betydelse för Hollands framtid uppmärksammas också eftersom 
höjda havsnivåer kommer att innebära stora bekymmer vilket inte enbart kan byggas bort. 
Därför reserveras sammanlagt tre områden där floder tillåts svämma över och där byggnation 
inte kan tillåtas. Liknande reserverade områden där naturen ska lämnas orörd identifieras i 
vad som benämns som nationella ekologiska nätverk. Sammanlagt tolv ekologiska korridorer 
pekas ut där det finns behov att återskapa den ekologiska balansen. Dessa tolv ekologiska 
korridorer kompletterar de sedan tidigare skyddade nätverken. Hårda restriktioner för ny 
byggnation införs i de ovan nämnda områdena och enbart i nödfall kan sådana tillåtas och då 
måste man kompensera för detta. 
     Slutligen kan även nämnas att strategin bättre vill uppmärksamma de nationella landskap 
som nått internationell berömmelse bl.a. genom att ha utsetts till världsarvsområden. Ny 
byggnation i dessa områden ska bara tillåtas om detta innebär att landskapets kvalitet 
förbättras. Det är de holländska provinserna som ansvarar för att göra denna bedömning. 
Staten kan här medfinansiera projekt som syftar till att höja kvaliteten hos dessa områden. 
 
III, Metod 
För att säkerställa att strategin implementeras har regeringen lanserat ett program under vilket 
ett antal projekt valts ut. Fyra regeringsministrar har fått i uppdrag att övervaka programmet 
och departementet för Housing, Spatial Planning, and the Environment (VROM) ansvarar för 
att koordinera arbetet. Minst en gång vartannat år ska regeringen utvärdera implementeringen 
av den rumsliga strategin. Även flera juridiska instrument finns att tillgå såsom the Rural 
Planning Act men även den ännu mer grundläggande Spatial Planning Act vilken dock ska 
revideras så att den bättre reflekterar strategins nya governance-filosofi.  
     Randstad har en central position i flera av de program och projekt som valts ut för 
implementering. I Nota Ruimte nämns utvecklingen i Randstad men diskuteras inte ingående. 
På grund av dess ekonomiska, kulturella, politiska och demografiska särställning i Holland 
begärde det holländska parlamentet att en separat vision för detta område fram till 2040 skulle 
utarbetas. VROM ansvarade för detta arbete och i den vision som publicerades med den 
engelska titeln ”Randstad Strategic Agenda 2040” diskuteras hur detta urbana nätverk ska 
styras och vilken vision som ska leda den rumsliga planeringen i området. Den gamla bilden 
av Randstad som en ring av städer ska ersättas och fokus läggs istället på att bättre integrera 
städerna till en funktionell enhet som ska få en nyckelposition i internationella ekonomiska 
och territoriella nätverk. 
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Portugal 
 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – 2007 (the National Spatial 
Policy Programme) 
 
I, Bakgrund 
I juli 2007 godkände det portugisiska parlamentet ett nationellt rumsligt policyprogram. 
Ministeriet för rumslig planering och urban utveckling ansvarade för framtagandet av 
programmet och påbörjade sitt arbete 2002. Den första versionen blev klar 2005 och följdes 
av en konsultationsprocess där bl.a. allmänheten fick möjlighet att tycka till om innehållet. 
Resultatet av den knappa halvåret långa offentliga konsultationsprocessen publicerades i en 
rapport 2006. Efter det antog regeringen det slutgiltiga programmet som sedan skickades till 
parlamentet för att godkännas. Programmet har inte blivit översatt till engelska men på den 
officiella hemsidan presenteras samtliga dokument av vikt på portugisiska: 
www.territorioportugal.pt. 
 
 
II, Innehåll 
Programmet är uppdelat i två dokument, en rapport och ett handlingsprogram. Rapporten är 
indelad i fyra kapitel där man först beskriver Portugals position från ett internationellt 
perspektiv vilket följs av en presentation av landets organisation, trender och de främsta 
territoriella planeringsutmaningarna. I det tredje kapitlet beskrivs situationen för landets 
regioner och avslutningsvis presenteras en framtidsvision för Portugal 2025. I kapitel två 
presenteras tjugofyra territoriella planeringsutmaningar som landet står inför och de centrala 
teman som identifieras är naturresurser och riskhantering, urban och rural utveckling, 
transport, energi och klimatförändring, territoriell konkurrenskraft, infrastruktur och offentlig 
service, samt kulturarv och rumslig planering. Målet för framtidsvisionen för 2025 är att verka 
för en väl planerad och hållbar regional utveckling med en konkurrenskraftig, integrerad och 
öppen ekonomi. Övriga nyckelord inbegriper territoriell jämlikhet och ett kreativt samhälle 
med samhörighetskänsla.    
     I handlingsprogrammet listas 6 strategiska mål, 36 mer specifika mål, samt 197 åtgärder. 
De sex strategiska målen handlar om att skydda mångfald, landskap och landets kulturarv, 
förbättra den regionala konkurrenskraften och bättre integrera Portugal internationellt, verka 
för en polycentrisk regional utveckling för att stärka sammanhållningen, förbättra tillgången 
till infrastruktur och offentlig service över hela landet, bygga ut ICT nätverken, förbättra 
kvaliteten och effektiviteten i den rumsliga planeringen och verka för ett större medborgerligt 
deltagande. 
     I en parallell process förbereds regionala utvecklingsplaner för samtliga regioner. De 
regionala planerna är bindande för den kommunala nivån och planerna arbetas fram i olika 
sessioner där deltagare för samtliga administrativa nivåer deltar.  
 
III, Metod 
Programmet är ett bindande regeringsdokument för alla offentliga sektorer och syftet med 
programmet är bl.a. att det ska utgöra ett ramverk som övriga rumsliga planeringsinstrument 
måste ta hänsyn till. Detta innebär att alla planer och program av territoriell natur måste ta 
med målen presenterade i det nationella programmet. Även landets åtta regioner måste ta 
hänsyn till programmet i sina regionala utvecklingsstrategier. Implementeringen finansieras 
av statliga medel samt genom the National Strategic Reference Framework. 
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Schweiz 
 
Raumentwicklungsbericht – 2005 (Spatial development report) 
 
I, Bakgrund 
I mars 2005 publicerade das Bundesamt für Raumentwicklung (den federala byrån för rumslig 
utveckling) Raumentwicklungsbericht 2005 (REB). Motivet för att ta fram rapporten uppgavs 
vara att Schweiz genomgår snabba förändringar vilket kräver ett tydligt agerande. Hittills har 
dock en kartläggning av de utmaningar man står inför saknats. Rapporten är därför tänkt att ge 
information om viktiga trender i den regionala utvecklingen och undersöka hur hållbar dagens 
utveckling i Schweiz är. Förutom att analysera utvecklingen ger man i rapporten även förslag 
på åtgärder som kan möta de utmaningar man identifierat. Rapporten är inte bindande utan är 
snarare tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag för det framtida arbetet med att ta fram ett 
gemensamt planeringskoncept. Tanken är även att rapporten ska utgöra en bas för en 
revidering av lagstiftningen som uppges vara i stort behov av en uppdatering.  
 
II, Innehåll 
Rapporten börjar med att beskriva dagens situation i Schweiz och de utmaningar man står 
inför. Sedan beskrivs fyra framtidsscenarier som ger alternativa beskrivningar av hur landet 
kan komma att se ut år 2030. Syftet med scenarierna är att få igång en debatt kring vad som 
vore en önskvärd framtid för Schweiz. Det första scenariot försöker visa hur landet kommer 
utvecklas om den nuvarande trenden håller i sig medan övriga tre baserar sig på hypoteser. 
Fokus har legat på socio-ekonomiska faktorer. 
     Den första modellen döptes till ”Metropolis Switzerland” och ger en framtidsbild där tre 
metropoler (Zürich, Genève-Lausanne och Basel) dominerar ekonomin. Stora sociala och 
ekonomiska skillnader både inom och mellan metropolerna och landets övriga städer 
förutspås. Den urbana tillväxten väntas även gå ut över den ekologiska balansen och detta är 
vad Schweiz kan förvänta sig om inga åtgärder sätts in.  
     Modell två, ”urban sprawl”, innebär en dyster framtidsutveckling där städer över hela 
landet expanderar men med låg densitet vilket innebär att både landets nuvarande center och 
övriga städer kommer att förlora dynamik. Den tredje modellen är döpt till ”a polycentric, 
urban Switzerland” där balanserad tillväxt står i fokus. Denna utveckling målar utan tvekan 
upp den mest positiva framtidsbilden även om den mest perifera landsbygden anses bli 
förlorare. Slutligen, den fjärde modellen ”regional Switzerland” utgår från en starkare 
federalmakt som delat in landet i större regionala enheter med tillräcklig styrka för att möta 
globaliseringens utmaningar. Socialt innebär denna utveckling fördelar medan man 
förmodligen förlorar i ekonomisk tillväxt. 
     Vad rapporten främst förordar är en strategi som kan bryta utvecklingen som går mot tre 
dominerande storstäder och en ökad stadsutbredning. För detta ändamål har rapporten 
utvecklat ett Raumkonzept Schweiz som bygger på den tredje visionen om en polycentrisk 
utveckling. Fokus ligger på att bygga upp nätverkssamarbeten mellan städerna med öppna 
rurala områden mellan dem (se karta i appendix). Rapporten går sedan in och föreslår 
generella strategier både för landet som helhet och för de mer specifika områdena. Till det 
förstnämnda hör att koppla samman nya höghastighetsbanor för tåg med övriga Europa och 
att prioritera offentliga platser i planeringen. Strategier för storstäderna inkluderar att verka 
för nya former av demokratiskt deltagande i beslutsprocesserna medan städer som inte tillhör 
några metropoler måste integreras i strategiska stadsnätverk. Semi-urbana områden måste 
förhindra spridningen av bebyggelse mellan städer och byar medan strategier för de perifera 
områdena måste fokusera på att optimera användningen av existerande infrastruktur. Allmänt 



 20 

handlar det om att förbättra samarbetet och förhindra rivaliteten mellan exempelvis 
kommuner och kantoner vilket är vanligt idag när man tävlar om olika investeringsprojekt. 
 
III, Metod 
Efter publikationen av REB uppmanades berörda parter att reagera och under en offentlig 
utfrågning fick man in totalt 117 bidrag från kantoner, städer, regioner, föreningar och 
organisationer. Även om man var överrens om rapportens slutsats, att den rumsliga 
utvecklingen i Schweiz inte är hållbar, gick åsikterna isär om vilka åtgärder man borde anta. I 
maj 2006 undertecknade presidenten tillsammans med företrädare för förbundet, kantoner, 
kommuner och städer ett gemensamt avtal där man förband sig att utveckla ”Raumkonzept 
Schweiz“. Detta innebär att man för första gången har förbundit sig till att utveckla en 
gemensam vision för en hållbar fysisk planering vilket även ska leda till en samordning av de 
olika nivåerna kring den regionala utvecklingspolitiken. 
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Skottland 
 
National Planning framework for Scotland: Quality and connectivity (2004) och  
National Planning framework 2: Discussion draft (2008) 
 
I, Bakgrund 
År 2004 offentliggjordes den första National Planning Framework (NPF) vilket just nu följs 
upp av en andra version som ska publiceras i januari 2009. Det är ministrarna i Skottland som 
ansvarar för framtagandet av NPF och dokumenten presenterar en nationell utvecklingsplan 
och framtidsstrategi som sträcker sig fram till 2025 respektive 2030. Denna övergripande 
nationella strategi komplementeras bl.a. av särskilda strategiska utvecklingsplaner för de fyra 
största stadsregionerna: Glasgow, Dundee, Aberdeen and Edinburgh. 
     The Town and Country Planning Act (Scotland) 1997 utgör Skottlands främsta 
planeringslag men blev reviderad 2006 genom the Planning etc. (Scotland) Act. Detta innebar 
bl.a. att NPF:s ställning lagstadgades och idag utgör ett nationellt ramverk för 
utvecklingsplaner och planeringsbeslut. Skottlands ministrar har som mål att uppdatera NPF 
vart fjärde år. Syftet med NPF är att göra det lättare att koordinera policies med territoriell 
karaktär och därmed göra det enklare att prioritera och integrera strategiska investeringar. 
     Under processen att ta fram NPF2 har man konsulterat olika aktörer samt gjort en 
miljökonsekvensbeskrivning och resultaten från detta arbete har lagts ut på Internet. I slutet av 
detta år, efter att kommentarerna integrerats i dokumentet, kommer en slutversion (NPF2) att 
sammanställas och skickas till det skotska parlamentet.  
 
II, Innehåll 
Eftersom NPF2 fortfarande diskuteras av inblandade parter och presenteras först i januari 
kommer presentationen av innehållet i NPF att basera sig både på 2004 och 2008 års version. 
Likheterna mellan de två dokumenten är dock stora och det kommer inte föreslås några 
radikala förändringar i NPF2. 
     De övergripande målen för den nationella framtidsstrategin är att verka för hållbar 
ekonomisk utveckling, minskade koldioxidutsläpp och en övergång till en kunskapsbaserad 
ekonomi. De främsta medlen man vill använda sig av för att uppnå detta är genom att stödja 
städernas utveckling och dess drivande roll i ekonomin. Man vill även göra satsningar på 
infrastrukturen såsom energi, transport och vatten, samt stärka landets länkar med omvärlden. 
     För att stärka städerna i Skottland måste de knytas närmare till omliggande områden för att 
på så sätt kunna dra ömsesidig nytta av varandra. Den strategiska utvecklingen av de fyra 
ovannämnda stadsregionerna specificeras i särskilda utvecklingsplaner där bl.a. offentliga 
transportsystem prioriteras. Edinburgh och Glasgow tillskrivs en särskild viktig roll för 
landets ekonomiska utveckling och genom att skapa bättre samarbete städerna emellan vill 
man skapa ett viktigt internationellt ekonomiskt integrerat område. Övriga stora städer ska 
även de verka som motorer för ekonomisk aktivitet och måste länkas till Edinburgh/Glaskow-
området, deras egna omliggande områden, samt till omvärlden.  
     För att kunna länka samman städerna samt för att attrahera nya företag och turistgrupper 
måste nya satsningar på infrastrukturen och miljön prioriteras. I kartan i appendix ser man de 
städer som anses särskilt betydelsefulla som inkörsportar (gateways) till omvärlden och som 
knyter samman flyg-, järnväg- och färjförbindelserna i landet. Strategikartan visar även de 
utvecklingskorridorer (östra och centrala delarna) där extra resurser läggs för att förbättra 
kommunikationen. De olika delarna av Skottland har väldigt skilda förutsättningar vilket 
innebär att man ska försöka utnyttja sina fördelar på bästa sätt genom att identifiera egna 
prioriteringar. För högländerna och öarna handlar det mer om att ta tillvara dess unika miljö 
och kulturresurser. De sydvästra delarna ska stärka sin roll som Skottlands västra gateway 
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medan södra delarna bättre bör nyttja sin miljökvalitet och specifika identitet samt närheten 
till engelska och irländska marknader.  
 
III, Metod 
Den första NPF-versionen var enbart rådgivande men efter 2006 måste de olika 
planeringsmyndigheterna enligt lagen ta hänsyn till NPF i sina utvecklingsplaner. NPF ger i 
sig själv inga anslag till exempelvis infrastruktursatsningar men är nära sammanbunden med 
regeringens infrastrukturplan. 
     I slutet av NPF2-dokumentet beskrivs tankar kring hur uppföljningen ska gå till. Den 
slutgiltiga versionen ska innehålla ett handlingsprogram som beskriver hur, när, och av vem 
strategin ska implementeras. De ansvariga organisationerna ska presenteras och en tidsplan 
ska redovisas i detta program. Vilken strategisk betydelse NPF har haft fram till idag är svårt 
att uttala sig om men i och med att dokumentet blir lagstadgad tyder det mesta på att dess 
betydelse kommer att öka i framtiden även om detaljer kring uppföljningen ännu inte 
specificerats. 
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Slovenien 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije – 2004 (Spatial Development Strategy of Slovenia) 
 
I, Bakgrund 
Sloveniens planeringssystem följer en hierarki där nationella dokument vägleder arbetet på de 
regionala och lokala nivåerna. För planeringsdokumenten på nationell nivå ansvarar 
departementet för miljö och rumslig planering (Ministrstvo za okolje in prostor). Syftet med 
att ta fram den territoriella utvecklingsstrategin var att få ett dokument som formulerar den 
grundläggande strategin för territoriell utveckling. Tillsammans med ”Strategin för 
ekonomisk utveckling i Slovenien” bildar dokumentet ett ramverk som ger riktlinjer för andra 
nationella strategier och program och är även tänkt att harmonisera arbetet mellan olika 
sektorer. Framtagandet av strategin involverade de departement och verk som hanterar frågor 
rörande planering och territoriell sammanhållning. Med andra ord rörde det sig inte här om att 
försöka involvera allmänheten eller att försöka förankra en gemensam framtidsvision hos 
samhället i stort. 
 
II, Innehåll 
Sloveniens territoriella strategi specificeras genom att lista åtta prioriteringar för den framtida 
territoriella utvecklingen. För var och en av dessa prioriteringar presenteras de mål som satts 
upp för att vägleda arbetet med att uppfylla prioriteringarna. Nedan sammanfattas 
prioriteringarna var för sig. 
 

- The integration of Slovenia into the European space under equal terms 
Handlar om att använda sin strategiska position som en integrerad del i flera större regioner 
som exempelvis Alperna, Medelhavet, Centraleuropa. Fokus ska ligga på att skapa 
gränsöverskridande regioner genom att samarbeta med grannländerna. Tillgängligheten för 
transporter ska förbättras och integreras med de europeiska infrastrukturnätverken (TEN). 
 

- Polycentric urban system and regional spatial development 
Ett urbant system som baserar sig på ett nätverk av städer ska utvecklas för att skapa 
ekonomisk och social balans mellan Sloveniens regioner. Den polycentriska strukturen ska 
delas upp mellan center av nationell respektive regional betydelse. För att räknas som 
nationellt betydelsefull ska staden ha minst 10,000 invånare medan städer med minst 5,000 
invånare räknas som potentiellt regionalt betydelsefulla. Utöver detta delas landet även in i 
funktionella regioner vilket innebär att minst 150,000 invånare integreras och här ska 
satsningar på exempelvis universitet, sjukvård och administrativa institutioner koncentreras. I 
strategin listas landets städer och vilken roll de ska spela för att främja landets utveckling (se 
karta 1 i appendix) 
 

- Vital and well-managed cities and towns 
Behandlar behovet av attraktiva och hållbara städer. Infrastrukturen måste förbättras och 
målet för Sloveniens städer är att de ska vara multifunktionella vilket innebär att man bl.a. 
måste satsa på att skapa offentliga mötesplatser. 
 

- Harmonized development of wider urban areas 
Kring landets större städer måste länkarna till de omkringliggande områdena förbättras vilket 
även inkluderar bättre länkar till omkringliggande städer. I planeringen för dessa större urbana 
områden måste hänsyn tas till att skapa hållbara transporter, pendlingsmöjligheter och att 
skapa fler grönområden (se karta 1). 
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- Integrated and harmonized development of transport and settlement networks and the 

construction of public infrastructure facilities 
Nära sammanknutet med den förra prioriteringen är att arbeta för att koppla samman 
transportlänkarna över hela landet och att integrera dessa med det europeiska 
infrastrukturnätet. Särskild vikt har utbyggnaden av järnvägsnätet med syftet att minska 
trafiken på vägarna. Även satsningar på cykelstråk och gångvägar ska verka för detta 
ändamål. 
 

- Vitality and attractiveness of rural areas 
Uppmärksammar behovet att stödja verksamheter som sysselsätter befolkningen på 
landsbygden för att begränsa avbefolkningen av dessa områden så att den unika 
landsbygdsidentiteten inte går förlorad. 
 

- The enhancement of the identity of valuable natural and cultural landscape 
characteristics 

Denna prioritering handlar om att skydda den biologiska mångfalden och att hänsyn till 
landets unika landskap, kultur och naturlandskap men även stads och jordbruksområden, 
måste guida den territoriella utvecklingen. 
 

- Spatial development in areas with specific potentials and problems 
I Karta 2 (se appendix) identifieras områden med speciell potential eller problem. Dessa 
områden kan vara gränsområden, bergsområden, kustområden eller områden som löper risk 
att drabbas av naturkatastrofer av olika slag. För varje specifikt område som identifierats 
måste särskilda insatser göras för att antingen överkomma problemen eller för att bättre 
utnyttja potentialen. Exempel på det senare är natur och kulturlandskap som kan attrahera 
turism. 
 
Efter presentationen av de åtta prioriteringarna identifieras olika typer av bosättningsområden 
i landet (se karta 3 i appendix). De riktlinjer som presenterats ovan ska vägleda de sub-
nationella aktörerna i arbetet med att utveckla dessa områden. Som exempel kan nämnas att 
den urbana utvecklingen ska koncentreras i de settlement development zones som finns utsatta 
på kartan. 
 
III, Metod 
Strategin ska implementeras både genom att ge ekonomiska incitament med medel som 
kommer både från nationellt och europeiskt håll, och genom att regeringen stödjer 
informationsutbyte och koordinering mellan de offentliga administrationerna. Rent praktiskt 
sker genomförandet genom att man upprättar program som relaterar till bebyggelseutveckling 
(städer, större urbana områden, ekonomiska zoner etc.), utveckling av landsbygden, 
infrastruktursatsningar m.m. 
     Departementet för miljö och rumslig planering ansvarar för uppföljningen av strategin i 
form av skriftliga rapporter vart fjärde år. Rapporterna kan även komma att utgöra grunden 
för nödvändig revidering av strategin. 
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Tjeckien 
 
The Spatial Development Policy of the Czech Republic - 2006 
 
I, Bakgrund 
Detta dokument är inte något utpräglat framtidsdokument som för fram en vision för den 
långtgående territoriella utvecklingen i Tjeckien. Istället fokuserar man på att klarlägga 
dagens territoriella utmaningar med syftet att koordinera insatser över hela landet. Det 
bakomliggande syftet med dokumentet är alltså att underlätta koordineringen av den rumsliga 
utvecklingen på nationell nivå med planeringsarbetet på regional nivå. Ansvarig för 
framtagandet av dokumentet har varit departementet för regional utveckling i samarbete med 
andra statliga organ och landets regioner.  
 
II, Innehåll 
Kartan inkluderad i appendix identifierar tre typer av områden: utvecklingsområden, 
utvecklingsaxlar, samt specifika områden. De tolv utvecklingsområdena med Pragområdet i 
spetsen är samtliga urbana områden. Dokumentet listar för varje utvecklingsområde de 
viktigaste utvecklingsmålen och vem som ansvarar för att genomföra dessa. Mål som 
återfinns i så gott som samtliga utvecklingsområden är att förbättra infrastrukturen, 
kollektivtrafiken samt att utveckla turistindustrin. Ansvariga myndigheter är främst 
departementen för regional utveckling, departementet för transport och näringsdepartementet. 
För många av målen delar de nationella departementen ansvaret med regionala myndigheter.   
     De elva utvecklingsaxlarna är strategiskt viktiga transportleder som kopplar samman de 
ovan nämnda utvecklingsområdena. Även för dessa listas de strategiskt viktigaste frågorna 
tillsammans med vem som ansvarar för dess genomförande. De två mest prioriterade frågorna 
är att förbättra kollektivtrafiken och att kontrollera service- och underhållningsstationer längst 
lederna. 
     Slutligen, de sex specifika områdena har alla problem med att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling. Gemensamt för de sex områdena är att de måste vitalisera sin ekonomi genom 
satsningar på att bättre utnyttja de naturliga förutsättningarna i området och att finna en balans 
mellan att skydda naturen och att stimulera ekonomisk och social utveckling. I jämförelse 
med de övriga två områdena så är dokumentet mer generöst med förslag till åtgärder för de 
som står inför särskilda utmaningar. Främst handlar det om att ta tillvara på de vackra 
miljöerna genom att utveckla ekologisk produktion och hållbara transportsystem. 
 
III, Metod 
I slutet av 2008 ska dokumentet uppdateras för att bättre spegla den nya byggnadslagen som 
började gälla från januari 2007. Tanken är som sagt att utvecklingsdokumentet ska underlätta 
koordineringen av all verksamhet som relaterar till planering men exakt hur uppföljningen ska 
ske står inte specificerat. 
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Tyskland 
 
Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland (2006) 
 
I, Bakgrund 
Den tyska staten saknar befogenheter för att sätta upp ”bindande territoriala mål för den 
rumsliga strukturen och utvecklingen” (Böhme, 2001). Denna uppgift har delegerats till 
delstaterna. Däremot kan förbundsstaten utfärda riktlinjer och principer för den territoriella 
planeringen vilka måste tas i beaktande och arbetas in av delstaterna i sina delstatsplaner. 
Ministerkonferensen för den territoriella planeringen (Ministerkonferenz für Raumordnung) 
inrättades 1967 för att koordinera planeringspolitiken mellan de två nivåerna. Medlemmarna 
består av ansvariga departementschefer från förbundsstaten och delstaterna och även om 
besluten fattade av detta organ inte är bindande så bidrar arbetet till en större samsyn.  
     Syftet med 2006 års dokument var att etablera en gemensam framtidsstrategi för Tysklands 
städer och regioner. En stor utmaning som Tyskland vill försöka tackla genom framtagandet 
av strategin är de demografiska förändringar man står inför. Under framtagandet av strategin 
involverades allmänheten i en öppen dialog och dokumentet baseras även på de analyser och 
trender som publicerades i en federal planeringsrapport 2005. Slutresultatet ersätter de 
riktlinjer för fysisk planering som antogs 1992. 
 
II, Innehåll 
Som redan nämnts så utgör den demografiska utmaningen ett centralt tema för strategin. I 
karta 1 (se appendix) kan man se den förutspådda demografiska utvecklingen i Tyskland fram 
till 2025. Tre teman, eller koncept, identifieras som särskilt betydelsefulla för den rumsliga 
utvecklingspolitiken: 
 

• Tillväxt och innovation 
• Säkra tillgång till offentlig service 
• Konservera resurser, vårda kulturlandskapen 

 
Koncept 1: Tillväxt och innovation: 
En viktig del för den framtida planeringen blir att stödja specialisering och att förbättra både 
regioners och olika typer av klusters internationella profiler. Man måste identifiera och stärka 
de möjligheter som finns, framför allt för de regioner som genomgår strukturella förändringar. 
     Karta 2 i appendix identifierar tillväxtområden av nationell betydelse, både stora 
stadsmetropoler och sammanlagt åtta områden med mer regional karaktär. Flera av dessa 
tillväxtområden kan befinna sig inom samma metropolregion av europeisk betydelse och 
Tyskland är indelat i 11 sådana områden. Metropolerna tilldelas en särskilt betydelse som 
motorer för ekonomisk, social och kulturell tillväxt och har därmed även en symbolisk 
funktion. Dessa center har därmed lokaliseringsfördelar tack vare sin information och 
kunskapskompakta miljö. Tillgången till sådana metropoler måste utnyttjas bättre bl.a. genom 
satsningar på infrastruktur som kan koppla samman dessa med mindre städer på landsbygden. 
Tillväxtområdena utanför de stora stadsmetropolerna ska få riktat stöd för att utvecklas till 
center för innovation och ny teknologi. Även här är nya samarbeten och nätverk prioriterade 
för att länka samman dessa kluster till storstäderna och till mindre städer och byar. 
     Karta 2 identifierar slutligen områden som behöver stabiliseras vilket innebär att de måste 
förbättra de kompetenser och potential som redan finns i regionen. Agglomerationer ska 
stimuleras att utvecklas runt redan existerande små- och mellanstora städer. 
 
Koncept 2: Säkra tillgång till offentlig service 
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Stor vikt läggs på att säkra en acceptabel levnadsstandard över hela landet med lika tillgång 
till offentlig service och infrastruktur. Åtgärder måste speciellt rikta sig till de områden som 
har en snabbt ökat åldrande och områden med gles och snabbt minskande befolkning. I karta 
3 har man gjort en bedömning av hur befolkningsstrukturen kommer att se ut år 2050. De 
förändrade villkoren måste tas i beaktande i framtida regionala utvecklingsstrategier så att 
tillgång till utbildning, fritidsaktiviteter och offentlig service säkras. En prioritering måste 
därför göras för vilka områden som kommer att satsas på i framtiden och nå ut med denna 
information till befolkningen. För att behålla en bra tillgång till service blir det också viktigt 
att koncentrera utbudet bättre. 
 
Koncept 3: Konservera resurser, vårda kulturlandskapen 
En balans mellan olika områdens utvecklingsmöjligheter och dess skyddade intressen måste 
etableras med målet att skydda öppna landskap och en hållbar användning av naturtillgångar. 
I detta arbete är det nödvändigt att skapa ett nätverk av öppna områden (freiraums) som går 
över regiongränser. Särskilt viktigt är att grönområden i tätbefolkade områden inkluderas i 
dessa nätverk. 
     Planering på statlig och regional nivå måste även dela på ansvaret att bevara de 
karaktäristiska dragen hos kulturella landskap som utvecklats över århundraden. Kulturella 
landskap handlar om historiska områden och kan innefatta städer, industriområden och 
landsbygd, även kultur- och naturmonument hamnar under denna kategori. Det övergripande 
målet är skapa en harmonisk samexistens mellan olika typer av landskap så att dess 
ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella funktioner skyddas. 
 
III, Metod 
I dokumentet ”Leitbilder und Handlungsstrategien…” har man som redan framkommit 
specificerat de viktiga koncepten och strategierna för den framtida rumsliga utvecklingen i 
Tyskland. Tanken är sedan att idéerna presenterade här ska konkretiseras i planeringen på de 
olika administrativa nivåerna som även kritiskt bör reflektera över de strategier och koncept 
som identifierats. Denna reflektionsprocess blir en viktig del av inarbetandet av tankarna i 
konkreta planer. 
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Wales 
 
The Wales Spatial Plan: People, Places, Futures – 2008 update 
 
I, Bakgrund 
The National Assembly for Wales har precis som dess motsvarighet i Skottland tilldelats stora 
befogenheter och har statusen som en devolved administration i Storbritannien. År 2000 togs 
initiativet till att ta fram en nationell strategisk territoriell utvecklingsplan med syftet att bättre 
samordna planeringen som efter omorganisationen av de lokala myndigheterna 1996 placerats 
i händerna på 25 lokala planeringsmyndigheter. Tanken var att den nationella planen skulle 
komplettera de redan existerande policydokumenten men under arbetet med att ta fram planen 
ökade dess betydelse och när planen tillslut antogs 2004 hade den fått status som ett 
nyckeldokument för den nationella planeringen (Harris, 2006: 99). The Government of Wales 
Act (2006) fastslår att Wales ministrar har ansvaret för att ta fram en territoriell plan och hålla 
den uppdaterad. Planen är i sig själv inte bindande för de lokala myndigheterna men dock 
måste de ta hänsyn till den nationella planen i sina lokala utvecklingsplaner.  
     Publiceringen av planen 2004 utgjorde slutet på en lång konsultationsprocess som 
involverade både allmänheten och privata och offentliga aktörer. Bland annat satte man upp 
regionala workshops över hela landet för att stimulera deltagande. Att stimulera aktivt 
deltagande var även prioriterat under arbetet med uppdateringen av planen år 2008.  
 
II, Innehåll 
Den uppdaterade territoriella planen bygger vidare på originalversionen från 2004 som 
utarbetade en agenda som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Planen identifierar sex sub-
regioner som dock saknar explicit utsatta gränser utan istället reflekterar områdets 
funktionella dagliga aktiviteter. I dessa områden arbetar lokala myndigheter tillsammans med 
privata och frivilliga organisationer och Wales regering och verk i vad som kallas Spatial Plan 
Area Groups. Målet för denna grupp, eller nätverk av aktörer, är att ta fram den strategiska 
visionen för området och se till att den efterföljs. I karta 1 (se appendix) kan man se de sex 
områdena men även de center som har särskilt viktiga funktioner för regionens framtida 
utveckling. Vidare identifieras strategiska gränsområden och socio-ekonomiska hubbar där en 
större koncentration av invånare och ekonomisk aktivitet finns samlade. En stor del av det 
nationella plandokumentet upptas av de områdesspecifika strategierna. Strategierna skiljer sig 
åt beroende på regionens individuella prioriteringar men de kompletteras även av de 
övergripande principer och utmaningar som identifierats för Wales som helhet. 
     Vad gäller den övergripande visionen för Wales territoriella utveckling så utgörs 
huvudtemat av att verka för en hållbar utveckling. Detta innebär att man måste tackla 
utmaningar i form av en ändrad befolkningsstruktur, ekonomiska förändringsprocesser med 
ökade regionala klyftor, och en ökad miljöförstöring. Dessa utmaningar specificeras under 
fem teman där det första temat handlar om att skapa hållbara samhällen. Målet för detta blir 
att minska klyftorna över landet och förhindra en koncentration av områden med stor 
fattigdom och svåra hälsoproblem. Detta innebär att samtliga bostadsområden måste få god 
tillgång till möjligheter och bra service. Nästa tema handlar om att skapa en hållbar ekonomi. 
Här handlar det om att höja kunskapsnivån hos befolkningen och att sprida tillväxt över hela 
landet. Det tredje temat handlar om att visa hänsyn för miljön. Detta inbegriper ett ökat skydd 
av landets natur och historiska miljöer och att möta utmaningar kopplade till 
klimatförändringen. Nästa tema innehåller satsningar på att skapa en hållbar tillgänglighet 
över hela landet. Detta handlar både om ett hållbart resande som tar hänsyn till miljön och att 
öka tillgängligheten till arbeten, marknader och offentlig service såsom sjukvård och 
utbildning etc. Områden som står inför särskilt svåra utmaningar i detta sammanhang finns 
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utsatta i karta 2 (se appendix). Slutligen, det femte temat handlar om att respektera egenarter 
(distinctiveness). En sammanhållen identitet där Wales speciella karaktäristiska drag 
framhålls är viktigt för att skapa en positiv bild av Wales internationellt och även för att skapa 
en konkurrenskraftig ekonomi. Den lokala identiteten ska också framhållas och här kan språk, 
kultur, konst och idrott vara viktiga faktorer. Den lokala identiteten kan också spela en roll 
som ekonomisk drivkraft genom olika evenemang och festivaler som stimulerar turism.  
 
III, Metod 
Neil Harris (2006) anser av Wales territoriella plan skiljer sig från både Irland och Skottlands 
planeringsdokument i framförallt två aspekter. Dels har man överfört principen att allt arbete 
ska ske inom partnerskap och dels kan planen ses som ett övergripande ramverk där man 
samarbetar kring en gemensamt antagen agenda snarare än en helgjuten plan som beskriver 
exakt vilka förändringar som behövs och hur de ska se ut. Arbetet med att implementera den 
nationella planen sker idag framförallt i de nätverk (politiska och professionella) som formats 
i var och en av de sex sub-regionerna i Wales. Områdesgrupperna ska under hösten 2008 
presentera en slags implementeringsstrategi där arbetet och de partnerskap som krävs för att 
leverera strategin specificeras. På övergripande nationell nivå har en liknande enhet uppdraget 
att presentera hur de nationella prioriteringarna ska förverkligas. För att underlätta och 
stimulera förverkligandet av planen kommer man att framhålla goda exempel och ständigt 
försöka involvera fler partners. 
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Österrike 
 
Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030 (Spatial Development Scenarios for 
Austria) 
 
1, Bakgrund 
Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) grundades 1971 på ett gemensamt 
initiativ från federala förbundet (Bund), delstaterna och kommunerna och ansvarar för att 
koordinera den rumsliga planeringen på nationell nivå. Mellan åren 2006-2008 har ÖROK 
arbetat med att ta fram rumsliga och regionala utvecklingsscenarier och arbetet avslutades 
med publiceringen av ”Raumszenarien Österreichs 2030”. I detta dokument, som inte 
översatts till engelska, presenteras fyra rumsliga utvecklingsscenarier för Österrike som 
sträcker sig fram till år 2030.  
 
2, Innehåll 
De fyra geografiskt integrerade utvecklingsscenarierna baserar sig på nio tidigare 
identifierade sektorsområden: institutionell förändring, befolkning, konsumtionsvanor, 
ekonomi, energi, transport/mobilitet, jord och skogsbruk, turism, och miljö. Utgångspunkten 
för arbetet med scenarierna var att besvara vilka troliga förändringar som en region eller 
område kommer att genomgå fram till 2030 samt på vilket sätt man kan använda sig av en 
rumslig policy för att svara upp mot utmaningarna. Scenarierna i rapporten beskrivs som 
relativt extrema men inte helt osannolika utvecklingsvarianter. Vissa trender återkommer i 
flera scenarier och nedan beskrivs de huvudsakliga trenderna i var och ett av de fyra 
scenarierna. 
 
Tillväxtscenariot 
Präglas av en stark rumslig dynamik med både en ökad befolkning och ekonomisk tillväxt. 
Sett i siffror sker i detta scenario en ökning av befolkningsmängden med 1,5 miljoner, en 
miljon extra hushåll, samt en miljon nya arbetsplatser. Kostnaderna för rörlighet och energi 
stiger men tack vare en effektivare energiförbrukning inskränker detta inte på den fysiska 
utvecklingen. Den polycentriska utvecklingen förstärks. De största städerna etablerar sig som 
high-tech och kunskapsproducerande orter som även de mindre städerna kan drar nytta av. 
Baksidan av den positiva utvecklingen är en intensivare markanvändning som höjer 
markpriser och minskar tillgången till naturresurser. 
 
Riskscenariot 
Här dominerar energi och bränslepriset den rumsliga utvecklingen. Utvecklingen leder till en 
större koncentration i landets stora center och ökade skillnader. Stagnation dominerar detta 
scenario där invånarantal och antalet arbetsplatser sjunker medan hushållsantalet stiger med 
runt 300 000 enheter (fler singel och pensionärshushåll). De låga födelsetalen innebär en 
större invandring vilket leder till integrationssvårigheter och bildandet av flera religiösa och 
etniska ghetton. Det sker en befolkningsminskning i de mindre orterna, speciellt för gruppen 
av unga och välutbildade, vilket leder till att kvaliteten på landets infrastruktur inte kan 
upprätthållas. 
 
Konkurrensscenariot 
Liksom i tillväxtscenariot präglas konkurrensscenariot av en stark rumslig dynamik. 
Invånarantalet stiger med runt en miljon, hushållsantalet med runt 640 000, och runt 540 000 
nya arbetsplatser växer fram. Den rumsliga utvecklingen är starkt påverkad av den 
ekonomiska utvecklingen. Den polycentriska strukturen förstärks samtidigt som skillnaderna 
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mellan olika områden (vinnare och förlorare) ökar. Agglomerationer och centrala områden 
utgör tillväxtpolerna men drabbas samtidigt av överbelastning och ökad urbanisering med en 
ökad konkurrens och segregering som följd. Transportkostnader utgör inget hinder för 
utvecklingen i detta scenario. 
 
Säkerhetsscenariot 
Har en relativt låg utvecklingsdynamik. Invånarantalet ökar med 250 000, hushållen med 380 
000 och sammanlagt 120 000 nya arbetsplatser tillkommer. En restriktiv europeisk 
invandringspolitik och en offensiv europeisk klimat och energipolitik har stor påverkan på 
den rumsliga utvecklingen. Kostnaderna för mobilitet är klart högre än idag. 
Utvecklingsdynamiken koncentreras till centrala platser med goda förbindelser för 
kollektivtrafiken. Landsbygden får en viktigare roll som energiproducent. 
 
3, Metod 
De förhoppningar man uttryckt i samband med publiceringen av utvecklingsscenarierna är att 
man genom denna översikt över alternativa utvecklingstrender kan underlätta beslutsfattandet 
genom att visa på de möjligheter och utmaningar landet står inför. Resultatet av detta projekt 
kommer även att användas som underlag för ÖROKs nästa arbetsprogram för ett nytt rumsligt 
utvecklingskoncept som uppdateras vart tionde år. 
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Länder som saknar nationella strategiska planeringsdokument av territoriell-
geografisk karaktär 

 
Belgien 

 
Belgien saknar en övergripande nationell planeringsstrategi och ansvaret för den rumsliga 
planeringen ligger på de tre regionerna Vallonien, Flandern och Bryssel. Nedan följer en kort 
översikt av deras strategiska planeringsdokument.  
 
Bryssel 
Huvudstadsregionen är liten till ytan och i den regionala utvecklingsplanen (Gewestelijk 
ontwikkelingsplan) formuleras den önskvärda utvecklingen rörande ekonomiska och sociala 
frågor och planen lyfter även fram trafik- och miljöaspekter. Senaste planen utkom 2002 men 
dokumentet är inte juridiskt bindande. 
 
Vallonien 
Vallonien antog 1999 ett sektorsöverskridande dokument som presenterar det regionala 
rumsliga utvecklingsperspektivet (Schéma de développement de l'espace régional). 
Dokumentet består av tre delar och börjar med en analys av dagens territoriella situation och 
framtida trender. Övriga två delar presenterar den antagna strategin och bygger på analysen i 
det första kapitlet. Åtta övergripande mål presenteras som delas upp i trettiotvå strategier och 
sedan vidare i studier och programförslag.  
     Listade projekt med bäring på den territoriella utvecklingen för hela Vallonien fokuserar 
bl.a. på: europakorridorer som ska länka samman regionala noder med de större europeiska 
städerna, transregionala samarbetsområden, kommunalöverskridande samarbeten, finna 
specifika roller för Valloniens städer, partnerskap mellan stad och landsbygd. I appendix kan 
man se de rumsliga projekten presenterade i kartform.  
 
Flandern 
Flandern använder sig av rumsliga strukturplaner och rumsliga implementeringsplaner som 
utvecklas på regional, provinsiell och kommunal nivå. Strukturplanen presenterar hur man 
tänker sig den framtida utvecklingen och målet är att skapa sammanhållning mellan regionens 
territoriella initiativ på samtliga nivåer. Implementeringsplanen används för att följa upp och 
konkretisera målen och båda dokumenten är juridiskt bindande.  
     År 2004 antog Flandern sin senaste strukturplan (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) 
som dock inte har fått någon engelsk översättning. Genom en analys av kartan (se appendix) 
kan man dock få en föreställning av strategin. Området som inkluderar Bryssel, Antwerpen 
och Gent är döpt till den ”Flamländska Diamanten” och identifieras som det centrala urbana 
nätverket. Man använder sig även av andra typer av nätverkssamarbeten av urban och 
ekonomisk karaktär och också av utsträckta grönområden som bildar korridorer. Städerna är 
rangordnade efter storlek och hamnar och flygplatser identifieras som ekonomiska gateways.  
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England 
 
England har ett hierarkiskt planeringssystem som involverar nationell, regional och lokal 
planering. På nationell nivå beslutas om den övergripande planeringspolicyn och riktlinjer för 
markanvändning presenteras i de av regeringen publicerade Planning Policy Statements 
(PPS). De riktlinjer som presenteras i PPS preciserar bl.a. den juridiska statusen för de 
regionala utvecklingsplanerna och för fram aspekter som planerare på de lägre nivåerna måste 
ta hänsyn till. Ett exempel på detta är att utvecklingsdokumenten på regional och lokal nivå 
enligt lag måste verka för en hållbar utveckling. Ansvaret för att ta fram de specifika 
utvecklingsstrategierna lämnas dock helt över till myndigheterna på regional och lokal nivå. 
     På den regionala nivån presenteras lagstadgade utvecklingsplaner i de så kallade Regional 
Spatial Strategies (RSS) vilka antas av det regionala planeringsorganet för var och en av 
Englands åtta regioner samt, i Londons fall, i the Spatial Development Strategy som Londons 
borgmästare ansvarar för. Den regionala planeringen stärktes av the Planning and Compulsory 
Purchase Act (2004) vilket förde upp RSS som det främsta dokumentet för att forma 
utvecklingsplaneringen. De lokala utvecklingsstrategierna presenteras i sin tur i the Local 
Development Documents (LDD) och måste vara i samklang med regionens antagna 
utvecklingsplan. De regionala strategierna kompletterar de nationellt antagna PPS och 
upprepar inte vad som där redan framförts. Efter 2004 fick samtliga Englands åtta regioner i 
uppdrag att utveckla ett nytt regionalt utvecklingsdokument och man kan finna strategierna på 
den officiella hemsidan för Englands lokala myndigheter1.  
     London utgör ett unikt fall och ansvaret för utvecklingsplaneringen ligger hos den av 
medborgarna framröstade borgmästaren. År 2004 antogs the London Plan som är ett 
strategiskt policydokument där huvudstadens utvecklingsvision för de kommande 15-20 åren 
presenteras. Eftersom den polycentriska utvecklingen utgör ett av dokumentets nyckelteman 
tycker jag det är av intresse att kort beskriva hur man arbetar för att uppnå detta mål på 
stadsregionsnivån.  
 
The London Plan 
Vad gäller målet för stadens utveckling så handlar det om att hålla sig inom nuvarande 
stadsgränser och att bevara de öppna offentliga miljöerna som finns idag. Detta innebär alltså 
att densiteten måste ökas och att London ska bli en mer kompakt stad. Centralt för 
utvecklingsplanen är även att man ska verka för en långsiktig tillväxt vilket ska ske på ett 
hållbart sätt och att man dämpar påverkan på klimatet genom att vara energi- och 
resurssparande.  
     Londons vision för en polycentrisk utveckling innebär bl.a. att stadens olika stadscenter 
ska bli bättre på att tillfredsställa de lokala behoven för exempelvis offentlig service, 
shopping, fritidsaktiviteter m.m. Strategin syftar till att få centrala London tillsammans med 
de olika stadscentrerna och städerna i närliggande regioner (the mega-city region) att 
kombinera sina utvecklingsmål med varandra. För att de olika stadsdelarna bättre ska kunna 
komplettera varandra har man utsett vissa områden som man satsar extra på. Dessa områden 
är uppdelade i ”områden med möjligheter” och ”områden för intensifiering” (se karta 1 i 
appendix). I det första fallet handlar det om att maximera potentialen, främja tillväxten och 
skapa nya jobb bl.a. genom satsningar på kollektivtrafiken. Den andra kategorin områden har 
redan bra kommunikationsmedel som man hoppas ska kunna utnyttjas ännu bättre. Genom att 
återuppliva socialt utsatta områden håller man även förhoppningar om att minska den sociala 
utslagningen. Dessa och andra satsningar syftar till att förbättra miljön och resursanvändandet 
                                                 
1 
http://www.communities.gov.uk/planningandbuilding/planning/regionallocal/regionalspatialstrategies/regionalsp
atialstrategies2/ 
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samt att förbättra möjligheterna för marginaliserade grupper att få ta del av utvecklingen. 
Genom att etablera nätverk mellan de olika stadscentrerna ska man på ett mer effektivt sätt 
kunna utnyttja varandras möjligheter genom att precisera funktionen som det specifika centret 
har i relation till övriga (se karta 2 i appendix). Den roll som det specifika stadscentret spelar 
beror på området det tillhör och kan vara allt från internationellt till ett distrikt eller 
kvarterscenter och tanken är att de tillsammans ska de forma ett strategiskt nätverk. 
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Finland 
 
Finland har ingen rumslig planering på nationell nivå men däremot kan det finska 
miljöministeriet utfärda nationella riktlinjer och ge ut rapporter. Den senaste rapporten att 
presentera en vision för den nationella territoriella utvecklingen var Finland 2017: Spatial 
Structure and Land Use som publicerades 1995. Många av ambitionerna i denna rapport har 
sedan överförts till riksomfattande mål för områdesanvändning.  
     Idag används riksomfattande mål för områdesanvändning som redskap för att säkra att 
frågor av nationellt intresse integreras i de statliga myndigheternas verksamhet och i 
planeringen på landskaps- och kommunnivå. År 2000 publicerade regeringen det senaste 
måldokumentet efter en debatt i det finländska parlamentet. En revidering av målen förväntas 
bli antagen inom den närmaste framtiden. 
     De nationella riktlinjerna för markanvändning från år 2000 fastslår att utvecklingen av de 
regionala strukturerna ska baseras på varje områdes specifika potential. Genom att etablera 
nätverk mellan områdena ska det bli lättare att specialisera sig och att skapa utvecklingszoner. 
Frågor som exempelvis rör friluftsområden och turism kräver en ansvarsuppdelning mellan 
regionala och lokala nivån. Sammanlagt sex övergripande mål har antagits och för vart och ett 
av de sex målen presenteras allmänna principer (general guidelines) som man ska arbeta mot 
och särskilda aspekter (special guidelines) som man måste ta hänsyn till i planeringen. Det 
senare kan handla om att reservera vissa områden för projekt av nationellt intresse. Det första 
övergripande målet handlar om att skapa en bra regionstruktur. Nästa mål handlar om att 
skapa bättre bostadsmiljöer med en balanserad utveckling. Markanvändningen ska under 
nästföljande mål användas för att säkra Finlands kulturella och arv och skydda naturområden. 
Det fjärde målet tar upp vikten av bra förbindelsenät och att säkra försörjningen av energi. 
Nästa mål handlar om utvecklingen i Helsingforsområdet och the special guidelines innebär 
för detta mål att man måste skydda attraktiva friluftsområden och skapa ett nätverk av 
grönområden så att dessa formar en sammanhållen enhet. Det sista målet tar upp områden 
som anses vara av extra betydelse för skyddet av landets natur och kulturintressen.  
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Lettland 
 
Latvian National Development Plan 2007-2013 
 
Lettland påbörjade sitt arbete med en nationell rumslig strategi redan 1998 men har haft stora 
problem att fullfölja projektet pga. interna spänningar och institutionella reformer. Processen 
med att ta fram en nationell strategiplan är reglerad enligt lag där de olika moment som måste 
ingå i arbetet står inskrivet. Både landets invånare och olika samhällsaktörer har fått möjlighet 
att kommentera innehållet i planen. 
     I Neil Adams (2006) kapitel ”National Spatial Strategies in the Baltic States” beskrivs 
målet för arbetet med att utveckla ett nationellt utvecklingsdokument att få till stånd en 
framtidsvision och strategi fram till år 2025 men när landets nationella utvecklingsplan 
presenterades 2006 låg fokus på åren 2007-2013 och den rumsliga aspekten har tonats ner.  
     Planens tre övergripande mål som man ska sträva efter att uppfylla de kommande sju åren 
är: en utbildad och kreativ individ, avancerad teknologi och flexibilitet hos företagen, samt att 
utveckla forskningen. Efter att målen presenterats beskrivs förutsättningarna för en hållbar 
utveckling där sociala och ekonomiska och territoriella aspekter tas upp tillsammans med 
betoningen av en fungerande administrativ och institutionell miljö.  
     Vad som anses centralt för att utveckla landets regioner och skapa ett attraktivt klimat för 
företag och boende är en polycentrisk utveckling. Ett nätverk av städer är en förutsättning för 
att skapa en välbalanserad stat. De större städerna måste bli motorn för ekonomin i respektive 
region och ett närmare samarbete mellan städerna ska göra det lättare att utnyttja varandras 
styrkor. Tanken är inte att alla regioner ska utvecklas i samma riktning utan att de ska bli 
bättre på att utnyttja sina egna förutsättningar. För att stärka landets konkurrenskraft 
internationellt måste Riga utvecklas som Lettlands främsta center. Ett tredje mål är en bättre 
integration i internationella samarbeten och nätverk främst inom östersjöregionen. Efter 
samtliga mål listas sedan ett antal uppgifter som ska vägleda arbetet med att uppfylla målen.  
     Infrastruktursatsningar utgör en viktig del i strategin att skapa en balanserad utveckling 
över hela landet och en hållbar ekonomisk tillväxt. De infrastrukturområden som man främst 
ska satsa på är energi, ICT, transport, offentliga system som vatten, värme och sopor, och att 
skapa bättre tillgång till olika typer av service som utbildning, sjukvård, kultur, och sport. 
     Departementet för regional utveckling ansvarar för koordineringen och övervakningen av 
planens implementering. Man vill satsa på att få ett brett deltagande och engagera hela 
samhället i planens framtid. Av störst vikt blir dock att regeringarna stödjer planen och är 
villiga att finansiera arbetet för att nå de uppsatta målen.  
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Norge 
 
Första delen av denna presentation bygger på Kai Böhme (2001) medan den andra delen är 
taget från den senaste stortingsrapporten för distrikts- och regionalpolitiken.  
     Miljödepartementet i Norge har det främsta ansvaret för den fysiska planeringen på 
nationell nivå och ska se till att planeringen på lokal nivå sker inom ett nationellt ramverk. 
Bortsett från lagar har man på central nivå två ytterliggare planeringsinstrument, rikspolitiske 
retningslinjer och rikspolitiske bestemmelser.  Retningslinjerna kan användas när man vill 
fokusera på ett visst område eller prioritering, exempelvis rörande transport eller 
markanvändning. Bestemmelserna innebär en möjlighet att påverka utvecklingen på 
subnationell nivå genom att ge bindande riktlinjer för den fysiska, ekonomiska och sociala 
utvecklingen som måste tas hänsyn till när man planerar enligt plan- og bygningslov.  
     Det främsta sättet man på central nivå kan påverka planeringen är dock genom rapporterna 
till stortinget som kan liknas vid White Papers. Från och med 1993 publiceras vart fjärde år 
rapporten ”Stortingsmelding for distrikts- og regionalpolitikken”. I de här rapporterna 
formuleras den övergripande regionalpolitiken för Norge vilken fokuserar på att bibehålla det 
nuvarande bebyggelsemönstret och att verka för jämlika levnadsförhållanden över hela landet. 
1993 års rapport fokuserade på samspelet mellan städer och landsbygd, medan rapporten från 
1997 lyfte fram utvecklingen av stabila regioner över hela landet. Det senare temat 
upprepades i 2001 års rapport tillsammans med samarbetet mellan stad och land, samt 
utvecklandet av specialiserad kunskap för att främja den ekonomiska konkurrenskraften. Den 
senaste rapporten i raden kommer att presenteras närmare nedan och nästa rapport kommer att 
publiceras 2009. 
 
Stortingsmelding for distrikts- og regionalpolitikken: Hjarte for heile landet – 2005/2006 
Det övergripande målet för regionalpolitiken under den nuvarande perioden är precis som 
tidigare att verka för likvärdiga levnadsvillkor över hela landet och ett bevarande av landets 
bebyggelsemönster. En balanserad utveckling mellan stad och land  är centralt och för att 
uppnå detta mål vill man stärka den lokala och regionala växtkraften. Det geografiska 
perspektivet och de territoriella konsekvenserna av besluten man fattar ska sättas i centrum. 
Genom att stötta lokala initiativ vill regeringen på central nivå verka för att varje region bättre 
ska kunna utnyttja sina potentialer och man vill även förbättra samarbetet mellan regionerna. 
Städerna ska ha rollen som drivkrafter för att stötta nationell och regional utveckling och i 
detta arbete ska man arbeta fram en egen stortingsmelding för huvudstadsregionen. Städerna 
måste även göras mer attraktiva för företag och boende exempelvis genom att bygga fler 
bostäder och skapa naturliga mötesplatser.   
     En annan viktig del i arbetet för att säkra en balanserad utveckling är att bygga ut 
infrastrukturen, både vad gäller transport, bredband, mobilteckning etc. Man vill också säkra 
tillgången till kvalificerad sjukvård, utbildningsmöjligheter, arbeten och goda 
forskningsmiljöer i alla landets regioner. De statliga arbetsplatserna ska distribueras bättre 
över landet. Sammanfattningsvis kan man säga att regeringen genom de regionalpolitiska 
rapporterna vill verka för en ökad sammanhållning genom att ge stöd för utvecklingen i 
samtliga delar av landet. Genom att centrala teman upprepas i de olika rapporterna får man en 
viss kontinuitet trots det begränsade tidsperspektivet. Däremot lyfter man inte blicken och 
diskuterar visioner för en kommande 15-20 års period eller analysera de möjligheter och 
utmaningar man då kommer att stå inför. 
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NSRF länder 
 
I denna delsektion presenteras de länder där jag inte funnit någon form av nationellt ramverk 
för den rumsliga planeringen och där följaktligen den enda inblicken i ländernas nationella 
strategier har varit the ”National Strategic Reference Framework” för perioden 2007-2013 
som varje land som får stöd av strukturfonderna måste förse Kommissionen med.  
 
 

Bulgarien 
 
Bulgariens strategi för att främja landets utveckling är uppdelad i fem teman: det mänskliga 
kapitalet (med fokus på arbete), infrastruktur, governance (en effektivare statsadministration), 
territoriell sammanhållning, samt att stödja sektorsöverskridande samarbete. Under temat 
territoriell sammanhållning kan nämnas att landet 2004 delades in i sex planeringsregioner 
med syftet att underlätta arbetet med strukturfondsmedlen och strategin beskriver situationen i 
de olika regionerna. Utvecklingen av transportsystemet prioriteras högt och att stärka länkarna 
mellan landets urbana center och även med den omkringliggande landsbygden ses som 
nyckeln för att skapa nya förutsättningar för tillväxt. Strategin framhåller landets rika 
kulturhistoria och växt- och djurliv som stora potentialer som bättre bör utnyttjas bl.a. genom 
satsningar på eko-turism. I arbetet med att stärka specifika lokala och regionala 
förutsättningar för tillväxt spelar landets större städer en stor roll som tillväxtpoler vilka ger 
förutsättningar för den omkringliggande landsbygden. I de större städerna måste man arbeta 
med att minska sociala missförhållanden medan man i områden som saknar större städer ska 
satsa på att utveckla medelstora städer för att kompensera denna brist. För att stärka de socio-
ekonomiska förutsättningar över hela landet ska man satsa på att skapa bättre tillgänglighet till 
infrastruktur och service. Väl fungerande lokala och regionala infrastrukturnät ses som en 
förutsättning för att locka till sig nya investeringar och nya företagssatsningar.  
 
 

Cypern 
 
Av naturliga skäl har Cypern aldrig publicerat någon övergripande utvecklingsplan för hela 
ön. Det finns heller ingen engelsk översättning av NSRF med undantag för en kort 
sammanfattning. Varken delen av ön som kontrolleras av Turkiet eller de brittiska baserna på 
Cypern får ta del av strukturfondsmedlen. Strategin är uppdelad i fem övergripande teman 
som syftar till att stärka ekonomin, den sociala sammanhållningen, det mänskliga kapitalet, 
och miljön. Det femte temat handlar om att utveckla hållbara samhällen vilket innebär att man 
på landsbygden måste öka sin attraktionskraft genom förbättrad tillgänglighet och skapa en 
miljö som kan trygga medborgarnas välfärd. I de urbana områdena koncentrerar man sig på 
att förbättra den naturliga miljön och att formulera en utvecklingsplan som ska skapa en 
kulturell infrastruktur. Ett modernt kollektivtrafiksystem ses som nyckeln för att stärka 
kontakterna både inom och mellan städerna.  
 
 

Grekland 
 
Grekland har inte publicerat sin NSRF på engelska med undantag för en kort sammanfattning. 
Strukturfondsmedlen kommer att investeras under fem teman som i allmänhet syftar till att 
stärka ekonomin, arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen. Det femte temat 
handlar om att skapa attraktivare regioner genom satsningar på miljö, infrastruktur, energi och 
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kultur. Utöver de fem övergripande teman identifieras tre territoriella prioriteringar: hållbar 
urban utveckling, utveckling av landsbygden, och att främja gränsöverskridande, 
transnationella, och interregionala samarbeten.  
 
 

Italien 
 
Italien har inte publicerat sin NSRF på engelska med undantag för en kort sammanfattning. 
Den övergripande strategin syftar till att förbättra produktivitet, konkurrenskraft och 
innovation över hela landet inom ett övergripande ramverk för en hållbar utveckling. Fokus 
läggs på att främja kunskap och tillgång till offentlig service. Bland de identifierade målen för 
de kommande sju åren kan nämnas att man ska satsa på att öka den sociala sammanhållningen 
genom bättre tillgång till service och att kultur- och naturresurser ska utnyttjas effektivare 
genom att man diversifierar turismnäringen. Städerna och landets urbana områden ska bli mer 
attraktiva och i arbetet med att förbättra transportlänkarna läggs tonvikten på de 
transeuropeiska nätverkskorridorerna. 
 
 

Malta 
 
Malta identifierar fyra övergripande mål i sin NSRF strategi. En nyckel för Maltas framtida 
utveckling är att skapa bättre länkar till Europas fastland men även mellan landets två största 
öar. Systerön Gozo har geografiskt sett en mer bekymmersam position än Malta genom sin 
dubbla isolering och en av de fyra övergripande målen för den nuvarande programperioden 
handlar om att stärka utvecklingen där genom att försöka locka nya investeringar och genom 
att satsa på utbildning, smidigare transporter och på miljön. Övriga tre mål går ut på att stärka 
det mänskliga kapitalet och att göra landet mer attraktivt genom bl.a. satsningar på 
infrastruktur och miljö och att göra ekonomin mer konkurrenskraftig med en expanderad 
turistindustri.  
 
 

Slovakien 
 
Slovakien har inte publicerat sin NSRF på engelska med undantag för en kort 
sammanfattning. Den övergripande strategin syftar till att förbättra regionernas 
konkurrenskraft samt att stärka landets ekonomi och arbetsmarknad i enlighet med 
principerna för en hållbar utveckling. Strukturfondsmedlen kommer att investeras under tre 
prioriteringar: infrastruktur (ökad regional tillgänglighet till utbildning och sjukvård, bättre 
transportmöjligheter, och infrastruktur som skyddar miljön), innovation, informations-
samhälle och kunskapsekonomi, samt satsningar på det mänskliga kapitalet som främst 
innebär bättre utbildningsmöjligheter och tillgång till arbete.  
 
 

Ungern 
 
The new Hungary development plan: Employment and Growth 
 
De två övergripande målen för Ungerns NSRF är att skapa fler arbetstillfällen och att främja 
en långsiktig och hållbar tillväxt. Målen reflekterar de största utmaningarna som landet står 
inför, nämligen att hälften av landets arbetsföra befolkning saknar arbete och att landets GDP 
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inte når upp till två tredjedelar av EU:s medel. För att möta dessa utmaningar har man enats 
kring sex prioriteringar: ekonomi, transport, förnya samhället, miljö och energi, regional 
utveckling, och slutligen statsreformer (modernisering av den statliga administrationen). 
     Regional utveckling är den prioritering där det territoriella utvecklingsperspektivet 
diskuteras. För att uppnå en balanserad utveckling för landets regioner och stärka deras 
konkurrenskraft ska man satsa på att stärka regionernas strategiska center och samarbetet 
mellan städerna. Regionernas individuella potential måste tas tillvara och inte minst finns det 
många områden som kan utveckla sin turistverksamhet. Även tillgängligheten till offentlig 
service och till internationella nätverk ska förbättras i syfte att minska regionala klyftor. En 
balanserad polycentrisk stadsutveckling innebär att man satsar på en hållbar urban utveckling. 
Samarbete står i centrum och stadens roll för att stimulera hela regionens utveckling 
understryks. I detta syfte ska man satsa på strategiskt viktiga städer där investeringar i R&D 
och högre utbildning ska koncentreras. 
 



 41 

Polen 
 
Enligt the ”Platform of Experts in Planning Law”2 beskrivs dagens planeringssystem för 
markanvändning i Polen som ”planering utan planer”. Det finns tre planeringsnivåer 
(nationell, regional, och lokal) och på den regionala nivån är Polen uppdelad i 16 voivodships. 
Samtliga regioners regeringar antog år 2002 en regional plan och en strategi för den regionala 
utvecklingen. Dessa dokument är omfattande och fokuserar främst på sociala och ekonomiska 
aspekter. Den regionala planeringen är dock inte bindande och istället är det de lokala 
markanvändningsplanerna som fungerar som juridiskt bindande dokument. 
     Den nationella nivån ansvarar för att ta fram nationella utvecklingsstrategier. Enligt 
information presenterad på departementet för regional utveckling baseras dagens 
planeringsperspektiv på två dokument: National Development Strategy 2007-2015 och 
National Strategic Reference Framework 2007-2013. För den långsiktiga strategin finns 
ytterliggare två dokument som vägleder arbetet: National Development Strategy (upp till 
2020) och National Concept of Spatial Arrangement. Enligt samma källa anses det nödvändigt 
att uppdatera eller ta fram nya typer av långsiktiga strategiska dokument som fokuserar på den 
rumsliga planeringen. I appendix finns en karta från the National Concept of Spatial 
Arrangement publicerad 2001. Kartan illustrerar projekt som syftar till att skapa en mer 
balanserad utveckling i landet.  
     Dokumentet som jag valt att titta lite närmre på är Polens Nationella Utvecklingsstrategi 
(2007-2015) som togs fram av departementet för regional utveckling och publicerades i 
november 2006. Dokumentet beskrivs som ett viktigt strategiskt dokument som ska fungera 
som referenspunkt för framtida strategier och program. Strategin presenterar mål och 
identifierar viktiga områden som staten ska fokusera sina satsningar på. Det övergripande 
målet är att höja livskvaliteten för landets invånare och sammanlagt sex prioriteringar 
presenteras: 
 

1. Improvement of competitiveness and innovativeness of the economy  
2. Improvement of the condition of technical and social infrastructure  
3. Increase of employment and improvement of its quality  
4. Building an integrated social community and its security  
5. Development of rural areas  
6. Regional development and the improvement of territorial cohesion 

 
Vad gäller mer specifika territoriella frågor är främst det sista målet av intresse. Under denna 
prioritering presenteras det övergripande målet att skapa lika utvecklingsmöjligheter för alla 
landets regioner samtidigt som principen om hållbar utveckling upprätthålls. Polens städer 
identifieras som viktiga faktorer för landets utveckling som helhet och man ska arbeta för ett 
bättre samarbete mellan de större städerna och med de mindre omkringliggande städerna. Det 
anses dock viktigt att städerna inte tillåts breda ut sig långt över nuvarande gränser. 
     Två övergripande mål presenteras sedan: att höja konkurrenskraften hos de polska 
regionerna och att stimulera utvecklingen i problemområden. Centrala satsningar kopplade till 
det förstnämnda är att förbättra infrastrukturen både inom och mellan städerna och kring 
hamnarna. Man vill även satsa på IT, utbildning och miljöresurser. Det andra målet med 
problemområden är kopplat till satsningar på landsbygden, industri- och gamla 
militärområden som kräver omstrukturaliseringar, och områden som har sämre förutsättningar 
att attrahera företag. I dessa områden vill man satsa på att utnyttja regionspecifika 
                                                 
2 
http://www.internationalplanninglaw.com/templates/mercury.asp?page_id=1514&country_id=9&dossier_catego
ry_id=6 
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förutsättningar tillsammans med en bred satsning på infrastruktur som förutom 
transportlänkar inkluderar turism, sjukvård, jordbruk och kulturresurser.  
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Rumänien 
 
Enligt the European Urban Knowledge Network har man i Rumänien varit dåliga på att 
inkludera territoriella aspekter i olika utvecklingsstrategier och program. Den territoriella 
dimensionen var exempelvis helt försummad i den nationella utvecklingsplanen för 2004-
2006. I planen för 2007-2013 har man dock bättre uppmärksammat frågor av geografisk 
karaktär och som en av sammanlagt fem tematiska prioriteringarna har man valt en balanserad 
territoriell utveckling. Under detta tema uppmärksammar man att det i snabbt växande 
ekonomier ofta uppstår stora skillnader i tillväxt i olika delar av landet vilket leder till sociala 
klyftor, kostnader för utsläpp och ineffektivitet. Det är för att motverka en sådan utveckling 
som man valt att prioritera en balanserad utveckling. 
     Under 2008 har man i Rumänien även arbetat med att utveckla ett strategiskt koncept för 
regional utveckling 2007-2030. Konceptet ska basera sig på ett regionalt utvecklings-
perspektiv och man arbetar nu med att ta fram material för hur man kan utnyttja nationella 
skillnader till att stimulera en balanserad utveckling. Dokumentet måste godkännas av det 
nationella parlamentet och ska ligga till grund för en integrerad territoriell planering och 
sammanlagt fem strategiska mål har identifierats: polycentrisk och balanserad rumslig 
utveckling, strukturerad urbaniseringen genom urbana nätverk, utveckling av landsbygden 
genom urban-rurala partnerskap, stärkta trans-Karpatiska länkar och säkrad tillgång till 
infrastruktur och kunskap, samt utveckling av landets natur och kulturarv. 
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Spanien 
 
Spaniens 17 autonoma regioner har en stark ställning i Spanien vilket även inkluderar 
planeringsfrågor. Enligt den spanska konstitutionen ligger det rumsliga planeringsansvaret på 
den regionala nivån som även måste godkänna kommunernas utvecklingsplaner. Den 
regionala nivån är dock inte helt fri i sin planeringsverksamhet utan måste ta hänsyn till 
existerande nationella regleringar, exempelvis inom miljöområdet. Det spanska 
planeringssystemet delar in landet i tre zoner (urbana, utvecklingsbara, och ej utvecklingsbara 
områden) där olika krav gäller. Även mellanregionala infrastrukturprojekt och vissa 
ekonomiska aktiviteter koordineras nationellt. 
     Ingen nationell rumslig strategi har utarbetats för Spanien men däremot finns det initiativ 
på regional nivå där territoriella framtidsvisioner presenterats. Ett något annorlunda exempel 
är Navarras regionala strategi som skiljer sig från övriga dokument i det att man antagit en 
mer klassisk stadsregionsmodell istället för en polycentrisk modell.  
 
A Regional Strategy for Navarra 
Strategin antogs 2005 och presenterar tre övergripande mål för regionens utveckling: en 
konkurrenskraftig och sammanhållen region, en tillgänglig och sammanbunden region, och en 
kulturell region av hög kvalitet. Den rumsliga visionen togs fram på eget initiativ och 
dokumentet refererar inte till den nationella nivån. Enligt en rapport producerad av ESPON 
har det dock varit svårt att koordinera planen på de lägre nivåerna i de fall där inga finansiella 
incitament erbjudits.  
     Vad gäller kopplingen till den klassiska stadsregionsmodellen så går vägen till en 
tillgänglig och sammanbunden region via Pamplona som lyfts fram som the ”Gateway to 
Navarra”. Navarras framtida stadsmodell, the Polynuclear Central Area, koncentrerar sig på 
regionens centrala del där Pamplona ingår. Regionens övriga städer, med ett strategiskt 
avstånd på mellan tre till fyra mil, ska organiseras enligt en komplementär snarare en 
hierarkisk struktur vilket ska garantera medborgarnas tillgång till service (se karta i appendix). 
Navarras centralområde med Pamplona i spetsen utgör hela regionens centralpunkt och 
kopplar samman regionen med övriga Europa. Medan övriga städer i regionen måste 
specialisera sig på en eller några uppgifter och på att erbjuda vissa typer av tjänster behöver 
Pamplona inte göra samma typ av specialisering då stadens storlek gör att den inte behöver 
begränsa sig på samma sätt. 
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Sammanfattande diskussion 
 
Karläggningen av strategiska planeringsdokument i de sammanlagt 30 europeiska länderna 
som inkluderats i denna studie har visat på skillnader i planeringskulturen både mellan olika 
delar av Europa och mellan geografiskt närliggande länder som traditionellt anses ha liknande 
planeringssystem. På kartan nedan är de länder som arbetar aktivt med territoriella 
frågeställningar genom att ta fram nationella strategiska planeringsdokument markerade i gult. 
De centraleuropeiska länderna är överrepresenterade på kartan medan Medelhavsländerna, de 
nya EU-medlemmarna i östra Europa, samt de nordiska länderna är underrepresenterade. 
Bilden är dock inte enhetlig. På de brittiska öarna är till exempel samtliga länder idag aktiva 
med att ta fram strategier för den rumsliga utvecklingen med undantag för England där 
ansvaret vilar på regionerna. Bland Medelhavsländerna utgör Portugal och, föga 
överraskande, Frankrike med sin tradition efter 1950 att verka för territoriell sammanhållning 
genom aménagement du territoire, undantagen. Bland EU:s 12 nyaste medlemsländer är de 
baltiska länderna samt Tjeckien och Slovenien de mest aktiva vad gäller nationell strategisk 
planering. I norra Europa utmärker sig Danmark genom att regeringen med den nationella 
planeringsrapporten regelbundet presenterar en övergripande planeringspolicy med en vision 
för landets rumsliga utveckling. Mest iögonfallande är emellertid att de federala och 
konfederala staterna Tyskland, Österrike och Schweiz har lyckats samla representanter från 
både nationell och delstatsnivå för att ta fram gemensamma riktlinjer för den framtida 
territoriella utvecklingen. Dokumenten är dock inte juridiskt bindande utan ska främst ses som 
en utgångspunkt för fortsatta diskussioner och strategier.  
 

 
 
Innehållet i de nationella strategierna 
Ett genomgående tema för samtliga strategiska dokument som presenterats i denna 
sammanställning är referenserna till en polycentrisk utveckling. Polycentrism som begrepp 
har ingen enhetlig definition och det råder stor oenighet bland planerare, beslutsfattare och 
forskare om vad en polycentrisk utveckling egentligen innebär. Tvetydigheterna kring 
begreppet blir uppenbara om man tittar närmare på hur de olika EU länderna valt att 
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konkretisera innehållet i den polycentriska strategin. Slående är att inget dokument innehåller 
någon diskussion om hur man tolkat innebörden av det polycentriska begreppet. Referenser 
till en polycentrisk utveckling finner man i allt ifrån utvecklingsstrategier för en 
storstadsregion som London (men även i mindre Europeiska städer som Sevilla, Zürich och 
Stockholm), till de geografiskt ofta något större regionerna, liksom i strategier på 
övergripande nationell och europeisk nivå. Upphovet till polycentrismens popularitet kan 
främst härledas till 1999 års lansering av the ”European Spatial Development Perspective” 
(ESDP) med dess tre utvecklingspolitiska mål för en regionalt balanserad utveckling: 

• Utveckling av ett flerkärnigt och balanserat system av tätorter och städer samt ett 
stärkt samband mellan stads- och landsbygdsområden  

• Integrerade transport- och kommunikationslösningar för att stödja en flerkärnig 
stadsutveckling både på europeisk och nationell nivå  

• Utveckling och vård av natur- och kulturarvet för bevarande och vidareutveckling av 
regionala identiteter och kulturell mångfald  

(www.nutek.se) 
 
Som framkommit i kartläggningen återfinner man de tre målen i flera av de nationella 
strategierna. De olika strategidokumenten har det gemensamma målet att verka för ett 
flerkärnigt och balanserat system av städer, men tolkningen av vilka de här kärnorna eller 
centrerna är, och vilken roll de ska spela, skiljer sig åt. I de strategiska dokument inkluderade 
i denna studie har man tolkat polycentrism som en utveckling där man stärker landets större 
städer så att de ska utgöra motorn för hela regionens utveckling. Den bakomliggande tanken 
är att man genom att stödja utvecklingen i de största städerna även skapar möjligheter för de 
omkringliggande mindre städerna och för landsbygden som helhet. Tillgången till olika 
servicefunktioner och till olika typer av infrastrukturnätverk kan därmed förbättras. Olika 
städer har beroende på sin storlek olika funktioner och strategisk betydelse. Genom ett 
närmare samarbete kan man lättare dela upp uppgifter mellan varandra så att städerna med 
omkringliggande områden bättre kan framhålla och utveckla sina unika lokala potential. 
Metoder för att främja den lokala potentialen återkommer jag till nedan.  
     På vilket sätt skiljer sig tolkningarna åt vad gäller den polycentriska strukturen? 
Uppenbarligen blir det problematiskt när länder som Luxemburg och Estland med 0,5 
respektive 1,4 miljoner invånare anammar samma nationella utvecklingsvision som Frankrike 
och Tyskland med 60 respektive 82 miljoner invånare. Ser man från ett övergripande 
europeiskt perspektiv så var tanken bakom ESDP att stärka de främsta urbana regionerna på 
den europeiska kontinenten för att på så sätt motverka en monocentrisk rumslig utveckling 
med en ökad koncentration runt Europas ekonomiska centrum, ”the pentagon”. Pentagon 
anses vara det enda geografiskt integrerade området i Europa av global ekonomisk vikt och 
sträcker sig mellan fem städer: London, Paris, Milano, München och Hamburg. Genom att 
länka samman urbana regioner utanför denna europeiska kärna vill man stimulera framväxten 
av nya ekonomiskt integrerade zoner av global betydelse. Till de främsta urbana regionerna 
vill man även länka urbana nätverk på mellannivå så man bättre kan utnyttja specifika 
fördelar samtidigt som man övervinner nackdelar och på detta sätt ökar den europeiska 
konkurrenskraften som helhet. Att identifiera Europas främsta urbana regioner är dock för 
politiskt känsligt för att kunna göras på en övernationell europeisk nivå och därmed är det upp 
till varje land att specificera idéerna och integrera dem i en övergripande nationell strategi. I 
praktiken kan detta dock leda till att det europeiska och det nationella perspektivet hamnar i 
motsatsförhållande till varandra.  
     Till skillnad från ESDP-dokumentet har de flesta strategidokument som presenterats här 
innehållit kartor där man finner en mer eller mindre hierarkisk indelning av landets städer. 
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Uppdelningen görs i allmänhet mellan städer av internationell och nationell betydelse och 
städer av regional och lokal karaktär. Exakt vad denna indelning kommer att innebära för 
framtida strategier och fördelningen av statsresurser beskrivs dock ofta i vaga termer. Men 
tydligt är att de flesta länder gärna ser att de större städerna utvecklas till center för 
ekonomisk tillväxt och integreras som viktiga länkar i nationella och internationella nätverk. 
Den främsta skillnaden mellan olika länders strategier rör huvudstadens funktion och 
utveckling. I länder som Irland, Luxemburg och Frankrike handlar det till stor del om att 
minska koncentrationen av människor och funktioner i huvudstaden och att sprida ekonomisk 
tillväxt till fler städer. Andra länder, med de baltiska staterna i spetsen, vill stärka landets 
konkurrenskraft internationellt genom att främst satsa på utvecklingen i huvudstäderna som 
landets främsta center. 
     De flesta strategidokument tillskriver huvudstadsregionen en särskild roll för att stärka 
landets konkurrensförmåga. I vissa länder som exempelvis England, Nederländerna, Norge 
och Skottland tar man fram specifika utvecklingsplaner för landets ekonomiska huvudregion. 
Hur de olika länderna i praktiken följer upp de uppsatta målen om ett flerkärnigt och 
balanserat system av städer har inte varit möjligt att få inblick i. Möjligtvis skulle den 
stadsregionsmodell som Navarra tagit fram bättre fånga de verkliga intentionerna hos vissa 
länder om man går bortom den officiella retoriken. I Navarra framhålls i mer öppna ordalag 
fokus på en stark huvudstad där de mindre städerna har kompletterande roller utan samma 
strategiska betydelse för den övergripande utvecklingen. 
     Det prioriterade tillvägagångssättet för att stärka samarbetet mellan städerna är att etablera 
stadsnätverk. Med stadsnätverk syftar man på en ökad samverkan som gör det lättare att ta 
tillvara på varandras styrkor och kompensera för sina egna nackdelar. Rent 
organisationsmässigt presenteras stadsnätverken något olika. Frankrikes polycentriska nätverk 
är relativt decentraliserat och öppet där varje stad har möjlighet att etablera kontakter med 
varandra. Tanken är att stimulera nya urbana poler eller regioner att utvecklas jämsides med 
Paris. Nederländerna presenterar ett mer slutet nätverkssystem bestående av sex urbana 
nätverk. Tanken här är att städerna inom varje urbant nätverk ska forma partnerskap för att 
kunna komplettera varandra och att framtida urbanisering ska koncentreras i områden inom 
dessa urbana nätverk. Självklart föreställer man sig inga vattentäta skott utan det ska även 
förekomma samarbeten mellan de sex nätverken. Nederländernas strategi liknar dock mer det 
av DATAR förkastade scenariot l’archipel éclaté som befarades leda till ökad fragmentering 
genom att städerna i olika delar av landet isoleras i en ömsesidig tävlan mot varandra. 
 

 
Nederländernas strategi                Scenariot l’archipel éclaté 

 
På Irland verkar man för en balanserad utveckling genom att identifiera nio gateways med 
tillräcklig storlek och befolkningskoncentration för att utgöra nationella och regionala 
ekonomiska motorer. Genom att stärka de nio utvalda urbana regionerna vill man sprida den 
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ekonomiska och demografiska tillväxten som idag främst koncentreras till Dublin. I 
Luxemburg valde man ut 15 städer som identifieras som utvecklingspoler enligt ett hierarkiskt 
system. Dessa benämns som ”centers of development and attraction” och syftet är, liksom i 
Irland, att minska befolkningstrycket på huvudstaden och sprida ut tillväxten över hela landet. 
I Tyskland identifierar man tillväxtområden av särskild nationell betydelse och områden av 
mer regional karaktär. Metropolerna har en särskild betydelse som motorer för ekonomisk, 
social och kulturell tillväxt och har därmed även en symbolisk funktion som bättre ska 
utnyttjas i framtiden. Detta är bara några av de exempel som visar på hur varje land tolkar den 
polycentriska utvecklingen från ett nationellt perspektiv med målet att skapa jämstarka 
regioner inom landet. Att det långt ifrån är konfliktfritt att välja ut vilka urbana center man 
ska satsa på inom landet framkommer med all önskvärd tydlighet i Litauens fall där de två 
dokument som ligger till grund för det regionala utvecklingsarbetet identifierar olika 
tillväxtcenter. Detta försvårar rimligtvis en samordnad polycentrisk strategi. 
 
Andra frekvent återkommande teman i strategidokumenten 
Som redan framkommit läggs stor vikt vid att regioner eller områden inom länderna på ett 
bättre sätt ska kunna ta tillvara på sina unika styrkor och potential. I Nederländernas strategi 
formuleras denna intention tydligast genom att man satsar på en dynamisk utvecklingsdriven 
istället för en utvecklingskontrollerad planering. Fokus ligger på att stimulera utveckling men 
varje område måste ta ett eget ansvar för att utnyttja sina fördelar och arbeta fram strategier 
som lämpar sig för deras specifika miljö. 
     Även Skottland och Irland betonar att olika delar av landet har skilda förutsättningar och 
att varje område måste identifiera egna prioriteringar för att lyckas ta tillvara sina 
förutsättningar på bästa sätt. I de nationella strategidokumenten ger man dock förslag på vad 
detta kan handla om och man diskuterar de olika områdena i landet var för sig. Fördelarna kan 
handla om allt ifrån unika natur- och kulturresurser, geografiskt strategiska förutsättningar 
med närhet till internationella marknader och transportnätverk, till en specifik identitet eller 
unik miljökvalitet. Slovenien presenterar en karta där områden med speciella problem och 
unika förutsättningar pekas ut. Detta kan vara gränsområden, bergsområden, kustområden 
eller områden som löper risk att drabbas av naturkatastrofer av olika slag. För varje specifikt 
område som identifierats måste särskilda insatser göras för att antingen överkomma 
problemen eller för att bättre utnyttja potentialen. Exempel på det senare är attraktiva natur- 
och kulturlandskap som kan attrahera turism. 
     Två teman som i praktiken kan komma att motverka varandra är målen om social 
sammanhållning och ökad specialisering. Att medborgarna ska ha tillgång till möjligheter och 
elementär service oavsett var i landet de bor står omnämnt i många strategier. Norge är 
kanske det land som lägger störst tonvikt vid denna punkt. Tanken bakom de integrerade 
stadsnätverken är dock att städer och regioner ska kunna utnyttja varandra på ett mer effektivt 
sätt genom att specialisera sig på olika saker och därmed kunna minska sina förpliktelser och 
med detta sitt utbud av olika servicefunktioner. Tyskland presenterar en karta över den 
beräknade befolkningsförändringen fram till 2050. De förändrade villkoren måste tas i 
beaktande i framtida regionala utvecklingsstrategier så att tillgång till utbildning, 
fritidsaktiviteter och offentlig service säkras. Regionerna måste därför prioritera områden man 
tänker satsa på i framtiden och nå ut med denna information till befolkningen. För att även i 
framtiden kunna erbjuda god tillgång till olika servicefunktioner blir det viktigt att 
koncentrera utbudet bättre. 
     Övriga teman som frekvent återkommer i de nationella strategierna inkluderar 
infrastruktursatsningar och ett av motiven bakom detta är att områden med fungerande 
kollektivtrafik har stora konkurrensfördelar. Den framtida urbana utvecklingen ska 
koncentreras till områden med utbyggd infrastruktur, men för att skapa en balanserad 
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utveckling över hela landet satsas även på områden som idag saknar tillgång till bra 
transportmöjligheter, offentlig service och kommunikationsteknologi etc. Andra typer av 
infrastruktursatsningar ska säkra energiförsörjningen och både transport- och energilänkarna 
ska knytas samman med övergripande europeiska korridorer. Detsamma gäller för gröna eller 
ekologiska nätverk och korridorer som man vill fortsätta bygga ut och integrera över 
nationsgränserna. För städernas utveckling handlar det bl.a. om att motverka stadsutbredning 
genom tätare bebyggelse och en tydligare skillnad mellan stad och land. Ett sista tema som 
kan nämnas är skyddet av natur- och kulturområden som ofta nämns i samband med att man 
vill bevara mångfalden.  
 
Arbete med scenariostudier 
Innan arbetsmetoderna summeras ska nämnas något kort om de scenarier som Frankrike, 
Schweiz och Österrike tagit fram. De här ländernas dokument skiljer sig från övriga i och med 
att de presenterar alternativa utvecklingstrender vilket tydliggör vikten av en gemensam 
strategi för att, om möjligt, kunna styra den framtida utvecklingen åt önskvärt håll. Även i 
Estland använde man sig av scenarier men enbart som underlag och utgångspunkt för arbetet 
med det senare antagna strategidokumentet. För Frankrike, Schweiz och Österrike utgör 
scenarierna en central del av innehållet i strategidokumenten. Genom att presentera olika 
framtidsscenarier blir det lättare att bedöma konsekvenserna av olika policystrategier då vissa 
scenarier kan anses mer önskvärda än andra. I det franska dokumentet tar man tydligast 
ställning för vilket scenario som leder till den bästa utvecklingen för landet. Scenarierna ses 
även som ett bra sätt att få igång en allmän diskussion och debatt kring ländernas framtid. 
 
Arbetsmetod 
Motiven bakom framtagandet av strategierna skiljer sig till viss del åt. Allmänt sett anses det 
vara ett bra sätt att tydliggöra de territoriella utmaningar man står inför men det kan även, som 
i Danmarks fall, kopplas till en administrativ reform där man diskuterar ansvaret för de olika 
politiska nivåerna. För arbetet med att ta fram de nationella planeringsdokumenten går 
skiljelinjen främst mellan de länder som valt en mer sluten process där experter och olika 
myndighetsrepresentanter deltagit och de länder som valt en mer öppen process där man 
försökt involvera medborgarna, olika organisationer från det civila samhället och 
representanter från den privata sektorn. Länder som valt det förstnämnda alternativet är 
Estland, Frankrike, Slovenien och Tjeckien medan man i Irland, Litauen, Nederländerna, 
Portugal, Skottland, Tyskland och Wales varit tydliga i arbetet med att involvera allmänheten. 
I Wales satte man upp regionala workshops för att stimulera medborgerligt deltagande under 
konsultationsprocessen. Skottland och Nederländerna har en fokuserad satsning på att 
involvera partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. För Nederländernas del kopplas 
detta samman med ambitionen att decentralisera planeringsansvaret genom en ny governance-
modell. 
     När det kommer till uppföljningen av dokumenten har det varit svårt att finna information 
om hur dokumenten kommit till praktisk användning och hur uppföljningsarbetet gått till. I 
Danmark upprättades arbetsgrupper i landets olika regioner för att konkretisera olika 
områdens problem och potential. Estland, Nederländerna, Portugal och Skottland antog i 
samband med strategin ett handlingsprogram med uppgift att specificera målen som 
presenterats i den nationella strategin. Handlingsdokumenten ska ses över och uppdateras med 
jämna mellanrum. I Slovenien upprättade man olika program med uppgift att driva igenom 
specifika delar av strategin medan Irland konkretiserade målen genom ”Regional Planning 
Guidelines” som ska fungera som en brygga mellan de nationella målen och den lokala och 
regionala planeringen. 
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     Allmänt ser man samarbetet mellan olika aktörer som en central del i uppföljningsarbetet. 
För Luxemburg utgör strategidokumentet en plattform för utbyte av information och ska 
fungera som ett stöd i arbetet. Även i länder som Tyskland och Schweiz ses dokumenten 
främst som ett diskussionsunderlag och en bas för det framtida arbetet. 
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Appendix 
 

Danmark 

 
Settlement and geographical features of Denmark’s five administrative regions (distinguished 
by colour). 
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Estland 
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Litauen 
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Frankrike 
 
Karta 1: Le Polycentrisme Maillé  Karta 2: L’archipel éclaté 

 
 
 
 
 

Karta 3: Centralisme rénové  Karta 4: le local différencié 
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 Irland 
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Luxemburg 
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Nederländerna 
 
Sex urbana nätverk: 
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Portugal 
 

Portugals Urbana system och viktiga infrastrukturlänkar: 
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Schweiz 
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Skottland 
 

Tagen från NPF2: en uppdaterad och något mer detaljerad version av samma karta återfinns i 
NPF. 
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Slovenien 
 
Karta 1: Polycentric Urban System and Development of Wider Urban Areas 

 
Karta 2: Areas with Problems and Potentials 
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Karta 3: 
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Tjeckien 
 
RELATION AMONG DEVELOPMENT AREAS, DEVELOPMENT AXES AND 
SPECIFIC AREAS 
The development areas are marked as circles, the development axes as lines. The specific areas are marked 
according to the districts administered by the State-empowered municipalities (by municipalities empowered 
with enlarged competences of State administration). 
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Tyskland 
 
Karta 1 (inte inkluderad i Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland): 

 
Karta 2: 
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Karta 3: 
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Wales 
Karta 1: 

 
Karta 2: 
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Belgien 
Vallonien: 

 
Flandern: 

 



 69 

England 
 
London, karta 1: ”områden med möjligheter” och ”områden för intensifiering 

 
 
Karta 2: Londons stadsnätverk 

 
London has a complex pattern of town centres. While each centre performs a different function according to the 
community and area it serves, five broad types of town centre can be identified within London: International, 
Metropolitan, Major, District and Neighbourhood centres. This categorisation creates a strategic network of 
centres across London. It provides a framework to co-ordinate appropriate types and levels of development and 
transport provision including various types of specialisation, which should be recognised and supported. This 
will maximise choice and accessibility to goods and services for all groups of Londoners. 
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 Polen 
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Spanien 
 
Navarra: The Polynuclear Central Area  
 

  
In this map, each colour represents a specific urban function, a service which is typically 
provided in cities. 
 


