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Umeåregionen

• Både ett geografiskt område 

och ett samverkansorgan

• 142 000 invånare

• 16 000 företag

Ett unikt samarbete

1992: kommunchefer och politiker inleder 

informella samtal

1993: Formalisering av nätverket. 

Avsiktsförklaring antogs i alla kommuners 

fullmäktige.  



2008: FNs ”United Nations Public Service Award” för 

bästa innovation i offentlig sektor 

”BIBLIOTEK 2007”





Vindkartering för Umeåregionen





Gemensam översiktsplanering

• Det blåser bra i kommungränserna

• Samarbete och erfarenhetsutbyte

• Styrgrupp med kommunchefer

• Referensgrupp med tjänstemän

• Beslut i respektive kommun

• Klartecken genom Regionrådet



Hur ska vi kunna öka förståelsen för våra planförslag? 

Hur ska vi kunna visa allmänhet och politiker
något som ännu inte finns?

Hur ska vi stärka den demokratiska dialogen
i planeringsprocesserna?

Öka förståelsen för vindkraft

Förebild var arbetet med Ön
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Dialogmetoder i 

översiktsplaneringen
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Kameraåkning
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Visualiseringar av vindkraft

• Stora områden

• Kräver förenklingar

• Maya

• Flygfoton

• Terrängkarta

• Platsbesök





Målsättning

• Umeåregionen ska erbjuda planmässiga 

förutsättningar för att bidra till riksdagens 

målsättningar inom vindkraft genom att på ett 

hållbart, och väl avvägt sätt peka ut områden 

som är lämpliga för vindkraft och som kan 

erbjuda en storskalig utbyggnad.
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Erfarenheter

• Bäst för mindre områden

• Visualiseringarna gav en större förståelse för 

planförslaget och därmed också antagligen en 

intressantare debatt och bättre beslut.

• Vi kom i kontakt med fler grupper t ex ungdomar

• Opinion och massmedia var mindre kritiska än 

man brukar vara i Umeå antagligen på grund av 

den transparenta processen

• Bäst för mindre områden



Ornitologer, ideell 

naturvård, samer och 

medborgare   

Workshops och dialoger



Tack för mig!


