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Arbetet med fördjupning av översiktplanen för Stockholms del av nationalstads-

parken pågår inom stadsbygguadskontoret i samarbete med motsvarande arbete

i Solrra. Planarbetet syftar titt att ge vägledning för dels hur naturresurslagens

bestiimmelser skall tillåimpas i myndighetsutövningen, dels hur nationalstadsparkens

historiska landskap kan utvecklas och dess kultur-, natur- och rekreationsvdrden

förstiirkas. Kunskapsunderlag tas fram för olika frågor liksom av olika intressenter.

Kontoret vill nu aktualisera frågan om hur vi fördjupar kunskapen om områdets

rekreationsanvändning. Dettaskermotbakgnrnd av attnationalstadsparken troligen
är Sveriges mest välbesökta natur- och kulturområde och av att områdets stora

betydelse för miinniskors rekreation var ett av motiven då nationalstadsparken

reglerades i naturresurslagen. Fördjupade kunskaper om rekreationsanväindning

behövs således för det pågående översiktliga planarbetet men kommer också att

kunna anvåindas i andra sammanhang, t ex för näirmare överväganden om sköt-

selinsatser.

Inom stadsbyggnadskontoret har vi diskuterat hur en rekreationsstudie liimpligen
läggs upp och sammanståillt ett diskussionsunderlag. Vi bjuder nu in till ett

seminarium med tonvikt på metodfrågor.

Med utgångspunkt från det bifogade diskussionsunderlaget vill vi behandla fö§ande

frågor:

1. Att inventera rekreation och rekreationsvärden
Hur anvåinds och väirderas nationalstadsparken idag? Metod för enkäter och

besöksmätningar.

2. 
^tt 

omsätta inventeringen till planeringsunderlag
Hur analysera inventeringen? Ar parkegenskaper och parktyper/"sociotoper"

anvåindbara verktyg?

3. Att använda GIS som redskap i arbetet
Hur påverkar GIS inventering och analys?
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Program för seminariet biläggs. Som framgår av programmet kommer flera forskare

att medverka med sina kommentarer men vi önskar också kommentarer fran Ovriga

deltagare.

For genomförandet av seminariet svarar Anders Sandberg, tfn 5082 6862 och
Alexander Ståhle, tfn 5082 82M. De svarar också på eventuella frågor.

Hjiirtligt välkomna

(

Cristina Björn
Projektledare för fördjupade översiktsplanen
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