
Summering av partners arbete  Period 1  01.01.2018 – 30.06.2018 

Styrkor 

Bemannade en organisation för pilotområdet med tjänstemän från kommunen och konsult. 

Regionpolitiker ansvariga för skärgården och dess utveckling har besökt pilotområdet och var mycket 

positiva.  

Svagheter 

Jag har varit tvungen att lägga ner mer arbete än planerat och det gör att andra projekt, som jag 

driver, försenas. Fast jag vet att när jag gick in i det här projektet kommer jag att behöva lägga många 

timmar på planeringen och genomförandet. Inom pilotområdet går saker i allmänhet enligt plan för 

Bergön men inte inom andra områden där ”natur” människor från länsstyrelsen ska delta. Men möte 

är planerat.  

Möjligheter 

Vi har börjat ha lokala svenska möten mellan pilotområdena under ledarpartnerns paraply. Mycket 

bra att kommunicera mellan projekten och ta lärdom. Det är ett mycket stort intresse från många 

olika ideella organisationer (NGOs), politiker ”vanligt folk”, turistentreprenörer m fl gällande 

områdets utveckling och framåtskridande. 

Hot 

Fick ägna mycket mer tid än planerat åt att ändra tidtabellen för när och hur planeringsprocessen 

avseende Bergön i pilotområdet kunde presenteras och bli föremål för beslut i kommunen. Så att 

kommunen prioriterar skärgårdsområdet där pilotområdet ligger. Det är vanligt att kommuner ofta 

behöver prioritera områden i staden, skolor och liknande social service. Ett av de avgörande inspelen 

för leveransen i det här projektet är när, var och hur det kommer att finnas strukturella och kreativa 

beslut och samarbetsområden så att planeringen blir snabbare och förhoppningsvis billigare. Jag har 

insett att en av de mera viktiga leveranserna kommer att bli att kunna presentera hur mitt arbete 

och min planering som ett privat företag och markägare fungerar med planering i ett känsligt och 

viktigt kustområde. (Svårförstådd engelska) 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder  

- Haft ett kick-offmöte med dem som arbetar med jobbpaketet Kartläggning och utveckling av 

planeringsverktyg och kom överens om vilka data som ska samlas in. Kommer att fortsätta och samla 

data från olika partner under period 2. Har satt ihop broschyr och visionsmaterial. 

- Haft möten avseende vilken slags ”input” som ska sökas. ”Natur”-människorna på länsstyrelsen har 

börjat gå igenom vilka olika inventeringar de har både gällande vatten- och landområden. 

Målgrupper som nåtts: Lokala myndigheter vid olika kontakter med kommunala tjänstemän och 

beslutsfattare vid möten, via e-mejl och via telefon- Även kontakt med politiker. 

Högre utbildning och forskning i samband med diskussioner med KTH angående ett projekt och en 

work shop om hållbar plan för Bergön. Arkitekturstudenterna och studenter inom 

hållbarhetsområdet kommer att genomföra övningen. Väntar på acceptans och besked om det kan 

genomföras och I sådana fall när. Talade och mejlade till biträdande rektor.  

Inom jobbpaket Management har organisation och även en referensgrupp bemannats med viktiga 

intressenter från kommunen, länsstyrelsen och turistindustrin. 

Inom jobbpaket Kartläggning och förberedelser för planeringsprocessen: Möten som ledde till att 

myndigheterna accepterade att militära ritningar från kustartillerianläggningen, vägsystem och 

kabeltrummor återanvänds. Vi har börjat titta på vilken typ av GIS-data som vi borde samla in. 



Inom jobbpaket Kommunikation: Hjälpte till att säkra domän, externa och interna Facebooksidor för 

framtida användning i projektet. Har tagit aktiv del i hur att arbeta med loggor etc. Mer sen 

 

Summering av partnerns arbete  Period 2  01.07.2018-31.12.2018 

Styrkor 

Bemannade en organisation för pilotområdet med tjänstemän från kommunen, och konsult. Politiker 

i kommunen har beslutat att Bergön ska planeras för bostäder och turism som kommer att stärka 

besökares möjligheter att resa till vår vackra skärgård. 

Svagheter 

Mer arbete än planerat måste göras från min sida och det försenar andra projekt. 

Möjligheter 

Fortsatta möten mellan pilotområdena under länsstyrelsens paraply. Mycket bra kommunikation 

mellan projekten och får lärdom. Kontakter varje vecka med pilotområdet i Arkösund, som ligger 

mycket nära Bergön. Vi tittar på möjligheter för lokala planeringar. Det är ett mycket stort intresse 

från många olika ideella organisationer (NGOs), politiker ”vanligt folk”, turistentreprenörer m fl 

gällande områdets utveckling och framåtskridande. 

Hot 

Även om de lokala politikerna i kommunen har beslutat att gå vidare med planeringen så den kan 

avslutas under 2020 så har personerna som hanterar den på daglig basis ännu inte påbörjat 

handläggningen av projektet. Första mötet var 30 november. Under hösten var det val i Sverige. Även 

lokalval. Det har blivit stora ändringar bland politikerna, det är viktigt att planeringen av pilotområdet 

accepteras av den politiska majoriteten i kommunen. 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder  

- GSM-kartläggning av öns byggnader, bunkrar och vägar för att användas som GIS-lager under 

planeringen.  

-Dokument från kommunen att vi har tillstånd att fortsätta planeringsprocessen. 

-Dokument och framtagande av rapport som ska användas av kommunen i deras ”process ref a 

sketch-up” (svårförståeligt) av var och hur byggnader kan placeras och volymer, också var camping 

och hamnområde kan placeras. 

- Naturinventering av Bergön att användas av projektet och kommunen så att högre och lägre 

naturvärden kan kartläggas och sedan ge underlag för hållbar planering i den fortsatta processen. 

Målgrupper som nåtts 

-Lokala myndigheter i Söderköping som även beslutat om planbesked samt en tidsplan som innebär 

att beslut om detaljplan ska tas 2020. 

-Intressegrupper inklusive ideella organisationer. Sveriges Naturskyddsförening har besökt Bergön 

och informerats om planerna för ön och även om projektet Coast4us. 

-Regionala myndigheter. 29 juli 2018 besökte 12 politiker från Region Östergötland Bergön och fick 

information om Coast4us och planerna för Bergön. Region Östergötland var mycket positiv till 

Coast4us och planerna för Bergön. 

Inom jobbpaket Kommunikation: Skyltar med C4U-logotyper på föremål och i området. Vi har också 

lagt ut foldrar ute på ön så att besökare kan ta sitt ex.  



Extern expertis och tjänster:  

- Konsult får betalt för planering av placering av byggnader, vägar, hamn, VA etc på Bergön. ”Also 

what to have in the planning of the area.” (Svårförståelig engelska) 

- Söderköpings kommun får betalt för den dokumentation de har gjort samt för möten under 

planeringsprocessen. 

- Betalning för omkodning av byggnader på Bergön från militärbaracker till hus. 

- Betalning för uppmätning av vägar och byggnader med GSM för GIS-lager 

-Betalning för naturinventering 

 

Summering av partnerns arbete  Period 3  01.01.2019-30.06.2019 

Styrkor 

Bemannade en organisation för pilotområdet med tjänstemän från kommunen, och konsult. Politiker 

i kommunen har beslutat att Bergön ska planeras för bostäder och turism som kommer att stärka 

besökares möjligheter att resa till vår vackra skärgård. 

Svagheter 

Under perioden har möte hållits med toppolitiker i kommunen tillsammans med personal från 

kommunen som handlägger planering. Tyvärr hände väldigt lite hos kommunen efter mötet. Fast nu 

efter period 3 har dokument skickats till oss så att vi kan påbörja planeringsprocessen. Trots allt har 

delar av processen ägt rum under period 3. 

Möjligheter 

Fortsatta möten mellan pilotområdena under länsstyrelsens paraply. Mycket bra kommunikation 

mellan projekten och får lärdom. Kontakter varje vecka med pilotområdet i Arkösund, som ligger 

mycket nära Bergön. Vi tittar på möjligheter för lokala planer. Det är ett mycket stort intresse från 

många olika ideella organisationer (NGOs), politiker ”vanligt folk”, turistentreprenörer m fl gällande 

områdets utveckling och framåtskridande. 

Hot 

Även om de lokala politikerna i kommunen har beslutat att gå vidare med planeringen så den kan 

avslutas under 2020 så har personerna som hanterar det på daglig basis ännu inte påbörjat 

handläggningen av projektet. Vi håller på att bli försenade i projektet på grund av bristande 

uppmärksamhet från kommunens sida. Fast möten med kommunen och konsulten/r kommer att äga 

rum i mitten av augusti 2019. 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder 

– Lantmäteriet har nu gjort sin rapport avseende områdets gränser så att planeringsprocessen kan 

fortsätta på Bergön. 

– Möte med politiker från Söderköpings kommun har hållits tillsammans med planeringsenheten. Har 

fått plankostnadsavtalet. Det skrevs under i juli. Skickar det här som bevis. 

Målgrupper som nåtts: Kommunala myndigheter. Möte med planeringsavdelningen i Norrköpings 

kommun 12 juni 2019. 

Resor och logi: Har åkt tåg till Linköping för deltagande i ett seminarium ”konflikt och lösning”. 

Ledare för aktiviteten Pia Tingvall. Har skrivit på ett dokument som visar att jag varit där. 

 

 



Summering av partnerns arbete  Period 4  01.07.2019-31.12.2019 

Styrkor 

Introduktionswork-shop genomförd efter att utvecklingsplan med kommunen undertecknats. Vi har 

väntat på ”vår tur” att starta arbetet. Projektet pågår. Personal från kommunen och deras konsulter 

(Radar-Arkplan) startade jobbet med hållbar planering av pilotområdet Bergön. 

Svagheter 

Processen blir försenad. Arbetar mer nu för att komma ifatt. Måste posta leveranser (”deliverables”) 

i förväg för kommunens beslutsfattande. (Svårförståelig engelska) 

Möjligheter 

Fortsatta möten mellan de svenska pilotområdena under länsstyrelsens paraply. Mycket bra 

kommunikation mellan projekten och tar lärdom. Det är ett mycket stort intresse från många olika 

ideella organisationer (NGO), politiker ”vanligt folk”, turistentreprenörer m fl gällande områdets 

utveckling och framåtskridande.  

Lärde mig en del vid möte i Estland och diskuterade vidare om GIS-lager, arbetar med hur den 

kunskapen kan implementeras i vår process och de svenska pilotområdena. 

Hot 

Komma ifatt tidtabellen för planeringen. Fast nu har vi stor uppmärksamhet från kommunens 

personal som är engagerad i arbetsprocessen tillsammans med sina konsulter Radar-Arkplan. Viktigt 

att de arbetar tätt tillsammans eftersom kommunen inte hade tid att göra en del av arbetet internt 

och därför lade de ut det till sina planeringskonsulter. 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder 

Jobbpaket Kartläggning och förberedelser:  

- Naturinventering av Bergön inklusive GIS-lagerkartor som visar naturvärden. Kan användas i 

planeringsprocessen. (Gjord av Naturföretaget) 

Jobbpaket Planeringsprocess och utveckling av hållbara planer: 

- Work shop tillsammans med pilotområde Arkösund, studiebesök. Ledsagat personal från 

kommunen och planeringskonsulter och arkitekter.  

– Fastställande av legala gränser i vattnet(Lantmäteriet)  

 foton och drönarfoton för planeringsprocessen (Östgöta i bilder) 4.3  

- Rapport angående strandskyddslagstiftning (Vesterlins),  

- Kommunens handläggning och deltagande och deras konsult Radar Arkplan 

- Agenda och inbjudan till möte, workshop aug 2019, studiebesök 

Extern expertis och tjänster: 

 -Betalning till Lantmäteriet för utredning av gränserna i vattnet runt Bergön.  

– Betalning till Östergötland i bilder för foton och drönarfoton.  

– Betalning till Vesterlins juristfirma för en rapport om strandskyddslagstiftningen. […] Inom det här 

området (Bergön) är vissa aktiviteter förbjudna, såsom byggnation. Det är av yttersta vikt för den 

hållbara planeringen att ha material och input om hur planeringen kan föras framåt. Därför är denna 

rapport och andra som kommer av betydelse. 

 – Söderköpings kommun får betalt för kostnader för planering av hållbar planering i området. Delta i 

möten och också ta ledningen för deras konsultbyrå Radar-Arkplan. Radar-Arkplan är engagerad av 

kommunen. Radar-Arkplan är ett företag som hanterar planeringen och arbetar för att samla 

underlag för en hållbar plan för området. Kostnaderna för extern planeringskonsult på grund av att 

Söderköpings kommun inte hade personalresurser. Söderköpings kommun och Radar Arkplan gör 

den hållbara planeringen. 



Summering av partnerns arbete  Period 5  01.01.2020-30.06.2020 

Styrkor 

Personal från kommunen och deras konsulter (Radar-Arkplan) arbetar med hållbar planering för 

pilotområdet Bergön. 

Svagheter 

Försenad i processen. Vara i stånd att slutföra de olika bilagor som utgör delar av det hållbara 

planeringsdokumentet i tid för projektets slut. 

Möjligheter 

Fortsatta möten mellan de svenska pilotområdena under länsstyrelsens paraply. Mycket bra 

kommunikation mellan projekten och tar lärdom. Det är ett mycket stort intresse från många olika 

ideella organisationer (NGOs), politiker ”vanligt folk”, turistentreprenörer m fl gällande områdets 

utveckling och framåtskridande. Även kommunen och regionen, Visit Östergötland har använt 

rapporten hållbart resande från Kairos Future, en av rapporterna i projektet. Även de andra 

pilotområdena har använt rapporten från SMHI som innehåller specificerade uppgifter om väder, 

vind och vattennivåer. 

Hot 

Vara i stånd att slutföra de olika bilagor som utgör delar av det hållbara planeringsdokumentet i tid 

för projektets slut. Kommunen och deras konsulter är fokuserade. Delarna i projektet kommer att 

vara input till andra dokument som kommer att bli tillförda länsstyrelsen (utanför projektet) 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder 

Jobbpaket Management: - Driva projektet. Många Skypemöten. Samordna så att den hållbara planen 

blir slutförd. Möten med kommunen. En massa telefonsamtal till politiker i kommunen och regionen. 

Hantera inbjudan till landshövdingen tillsammans med kommunen.  

Jobbpaket Planeringsprocess och utveckling av hållbara planer: - 

- HävochGräv – GIS-lager mer exakt över områden på Bergön som har klippor. 

 – SMHI rapport om vindriktningar och vattennivåer. Vidare som bevis finns delar av det dokument 

som vi jobbar med på (webbadress). Också del av nedanstående dokument. 

Jobbpaket Kommunikation:  

- Arbetar med utställningen, Trycker material till den och också för mötet på Bergön tidigare den här 

sommaren. Kommunikationsmaterial mer behövligt på grund av att Covid lägger hinder i vägen för så 

många besökare som planerat.  

Extern expertis och tjänster: - 

- Betalning till Online Ventures Europe Båttaxi för turer till ön 8 och 25 juni 2020. 

 Betalning till Hävochgräv för att de mätt in data till GIS-lager som underlag för planeringen. 

– Betalning till SMHI för standardrapport. För planering att få info om vindriktningar och vattennivåer 

för att göra en bild av mikroklimatpositioner för hus och båtar. Den här rapporten har även varit till 

hjälp för de två andra pilotområdena i Sverige. Hjälpte också länsstyrelsen med deras ”planning ref 

inventory” (oklart vad det är) och tankar om modellering i ”the area ref marine life”. (Okänt vad det 

är) 

- Betalning till Tex4U copy shop för tryckt material använt vid arbetsdag 8 juni och också för att 

lämna till andra personer i referensgruppen. Som bevis – broschyren. 

– Betalning till Söderköpings kommun som inte kan anskaffa (can not procurement ??? 

svårbegripligt) Kostnader för arbete med tidigare delar och rapporter i planeringen och nu 

sammanställning av dem och handläggning av processen. 



– Betalning till Söderköpings kommun ”no procurement” (svårbegripligt) Som den tidigare fakturan 

från Söderköpings kommun. Beviset är 19 MB och 56 sidor. Och ett arbete på gång-dokument. 

Återkom till mig om ni vill ha det via mejl. 

– Betalning till Östgöta bilder för foton för att trycka upp till väggen på utställningen för 

lokalbefolkningen. 

 

Summering av partnerns arbete  Period 6 01.07.2020-31.12.2020 

Alla dokument färdiga och även gemensam konsultation avseende nationella intressen och 

strandskydd har hållits på strukturerade och lagliga sätt. Viktigt möte hölls på Bergön med bred 

representation från länsstyrelsen, kommuner och andra. En s k ”Walk and talk”. Också en massa 

positiv mediatäckning.  

Kommunen, som kommer att skicka planeringspappren till länsstyrelsen (på grund av det kommunala 

planmonopolet) under november, tog också tillfället i akt att diskutera en levande skärgård och vad 

de menar med det – ha lokala arbetsplatser och också att människor ska kunna leva i skärgården med 

arbetsmöjligheter året om. Detta inkluderar också besökare året runt. Även stora bossen Sofia 

Bastviken hade möjlighet att överskådligt presentera Coast4usprojektet för deltagarna och media. 

Det har stor värde att Regionen och Länsstyrelsen tar sig tid att leda projekt som Coast4us, Smart 

Marines, Sustainable tourist development eftersom det hjälper lokala entreprenörer.  

Projektgruppen tillsammans med kommunen lyckades slutföra de olika bilagorna som utgör delar av 

det hållbara planeringsdokumentet i tid för projektets avslutning. Delarna i projektet kommer att bli 

input till andra dokument som har skickats till Länsstyrelsen. All denna dokumentation kan också 

hittas på www.soderkoping.se/bergon. 

Det pågår också en utställning på Bergön som invigdes av landshövdingen och kommunstyrelsens i 

Söderköping ordförande. 

Beroende på att inga människor bor i området har det också pågått en sociala mediakampanj på 

Facebook. Budskapet om Bergön och inbjudan till utställningen har setts 50000 gånger och det har 

varit 2 000 interaktioner. Här är projektets webbadress och Facebooksida. 

https://www.facebook.com/bergonsanktanna 

Projektets viktigaste genomförda åtgärder: Stora filer har laddats ner från Söderköpings hemsida. 

Målgrupper som nåtts: regional offentlig myndighet (Region Östergötland) Deltog i Walk and talk 17 

sept. på Bergön, Halv dag. 

Jobbpaket Kommunikation: - Besök av viktiga personer, både politiker och personal från regionen, 

länsstyrelsen och kommuner. Till vänster finns många länkar till de olika mediainslagen. 

Externa experter och tjänster:  

-Betalning till fotograf från Östergötland i bilder som deltog på Walk and talk 17 sept. Foton som kan 

användas och också blev använda av medierna för besökare på deras webbsidor och sociala medier. 

Också använda på pilotområdets egen webbsida. https://bergon.com/walk-and-talk/ 

https://soderkoping.se/press/pressmeddelanden/besök-fran-landshovdingen-och-lansstyrelsen-om- 

bergons-framtid/  

- Betalning till Bunkertours. Guide specialist på militär och kalla krigetområdet. Detta är för de häften 

som delades ut till deltagarna och också för den research han gjort som ”historian socialist military 

and cold war area” (svårförståelig engelska). Under walk and talk:et guidade han i bunkern och på 

http://www.soderkoping.se/bergon
https://www.facebook.com/bergonsanktanna
https://soderkoping.se/press/pressmeddelanden/besök-fran-landshovdingen-och-lansstyrelsen-om-%20bergons-framtid/
https://soderkoping.se/press/pressmeddelanden/besök-fran-landshovdingen-och-lansstyrelsen-om-%20bergons-framtid/


ön. 

– Betalning till Text4u copy shop. På grund av att vi inte kunde resa använde vi istället pengarna till 

utställning och materialet användes även i social mediekampanj. 

– Betalning till Text4u copy shop för korrekturläsning av utställningsmaterial. ”The paper ref the 

project”. (svårförståeligt)  

 


