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Remissvar till Stockholms översiktsplan-samrådshandling 2008

Visionen om ett ständigt växande Stockholm måste ifrågasättas. Sverige är ett stort land med
en liten befolkning. Det finns ingen anledning klämma in ett nytt ”Göteborg” i
Stockholmsområdet.
Ingen har kommenterat vad som kommer hända efter 2030. Med samma resonemang som nu
om ständig tillväxt kommer återstående naturområden vara borta eller svårt utarmade år 2100
till nackdel för alla.
Visionen bygger på prognoser om ”en stark ekonomisk tillväxt och en stor ökning av
sysselsättningen”.(s.13)
Dessa prognoser verkar minst sagt otillförlitliga mot bakgrund av den globala ekonomiska
turbulensen.Krisen märktes omedelbart genom att priser och efterfrågan på bostäder i
innerstaden sjönk kraftigt. Varslen om uppsägningar har varit många. Men krisen ger också en
möjlighet att stanna upp och tänka efter.

NATUR-OCH RIKSINTRESSEN
Samrådshandlingen är ett tunt dokument jämfört med 1999 års ÖP. Där behandlas natur- och
riksintressen seriöst och ingående.
I samrådshandlingen har riksintressena inte ens fått en egen rubrik utan behandlas ytterst

översiktligt i en bilaga.
Stockholms Byggnadsordning, som utgör ryggraden i ÖP 1999 och ett hjälpmedel för att
tillvarata riksintressena, föreslås utgå ur den blivande ÖP 2009! (s.32)
Riksintressena är överordnade andra intressen.
Staden har ett ansvar för att riksintressena beaktas. (Bil.2)

*Kapitlen om Stockholms grönstruktur och Kulturhistoriskt värdefulla miljöer från ÖP
1999 uppdateras och införs i blivande ÖP 2009. (Bil.2)

*Stockholms Byggnadsordning förs in under egen rubrik som i ÖP 1999.

*Allra helst skulle man utgå ifrån ÖP 1999 och arbeta in de få ändringar som behöver
göras i blivande ÖP 2009. Då får man en oöverträffad handbok och uppslagsbok inte
minst för nyanställda på Stadsbyggnadskontoret och intresserade politiker.

Målen och förslagen i samrådshandlingen är goda men allmänt hållna. I flera fall kolliderar de
med varandra och trots allt tal om strategier finns ingen linje om vilka mål som ska proriteras.

EN STAD FÖR ALLA ÅLDRAR MED GOD MILJÖ
Det oerhört välkommet att stadens handlingsprogram nu skall utgå från FN:s barnkonvention
och att ”De övergripande målen i programmet är att barnens bästa ska beaktas vid alla
beslut etc”(s.17)
Men de äldres och rörelsehindrades behov uppmärksammas i liten grad.
Barn, äldres och rörelsehindrades behov av närparker och gröna gårdar sammanfaller.För
äldre barn handlar det om en trygg väg till parken-för yngre barn och för dem, som har svårt
att gå, att gården och parken ligger nära.
Serviceboende för äldre som önskar det bör byggas ut.Då frigörs även lägenheter.Det är inte
värdigt en välfärdsstat att äldre rörelsehindrade kan sitta fjättrade i sina hem i åratal därför att
det inte finns plats för dem som vill att flytta till ett servicehus eller äldreboende.
Av erfarenhet vet vi dock att barnperspektivet med dess krav på god utomhusmiljö med stora
innegårdar,parker, lekplatser, skolgårdar,idrottsplatser etc. värderas lågt vid exploatering
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liksom befintlig grönska och omsorg om god luft-och ljudmiljö. Det senare har t.o.m lett till
en speciell praxis, Stockholmsmodellen, som framtogs enkom för att kunna bygga på ställen
som inte uppfyller kraven för en hälsosam miljö. (Bil.1)
På s.34 anses det ”rimligt med lokala försämringar av luftkvaliteten där få människor
stadigvarande vistas om det förbättrar luften för många på andra platser i staden.”Som
exempel tas bostadsbygget vid Hornstull och Norra Länken.
De nya bostäderna vid Hornstull får ett extremt utsatt läge vid korsningarna Liljeholmsbron –
Långholmsgatan-Hornsgatan och förbättrar inte luften för någon på något annat ställe i staden.
Däremot försämrar de miljön för de boende mittemot på Långholmsgatan och Hornsgatan
samt för äldreboendet öster om den föreslagna bebyggelsen, som avskärmats från trafiken av
en vacker pillund, nu nersågad.
Norra Länken handlar om något helt annat-ett ingrepp i Nationalstadsparken,där exploatören
försäkrat att parken inte skulle skulle skadas i enlighet med lagen om parken, men sedan inte
kan uppfylla sina åtaganden utan kräver en lagändring.
Båda exemplen visar på en farlig ”Ändamålet helgar medlen”-inställning, som öppnar för
total godtycklighet i planeringen.Hela resonemanget bör utgå ur texten!
En annan illavarslande passage handlar om störande verksamheter eller verksamheter som
alstrar tung trafik på s. 14.”Vissa sådana verksamheter skulle dock kunna samlokaliseras med
ny och befintlig bostsadsbebyggelse på ett bättre sätt än idag om man arbetar medvetet för att
minska störningarna”. Detta verkar specialskrivet för stadens önskan att flytta cementfabriken
från Liljeholmen till Värtan rakt nedanför det redan svårt miljöstörda Hjorthagen.Även denna
text är tvivelaktig och kan leda till godtycke och bör utgå.

*Barnperspektivet, äldres och rörelsehindrades behov och hälsosam miljö måste
prioriteras vid all planering. (Bil.1)

PARKER, GRÖNSTRÅK OCH GRÖNOMRÅDEN
Planeringsinriktningen är efterlängtad (s. 21) men är det ett prioriterat område?
Jakten på mark att exploatera i innerstaden leder till att naturområden, spridningszoner,
parker, grönstråk, gårdar och skolgårdar bebyggs vilket leder till sämre lokalklimat (grönska
renar luften och sänker temperaturen i staden heta sommardagar),sämre
rekreationsmöjligheter och sämre betingelser för växer och djur.
Människors välbefinnande påverkas positivt av träd och grönska vilket framsynta planerare
förr tog hänsyn till när de lämnade trädbevuxna luckor och stråk obebyggda i den täta
stadsstrukturen.Med förfärande hastighet exploateras nu denna mark. Samtidigt som
befolkningenoch och behoven av parker och lekplatser i innerstaden ökat har grönytor
försvunnit.

*Exploatera inte på mark med befinlig grönska i innerstaden. Inför marklovsplikt för
trädfällning i detaljplanerna enl. PBL.

*Skydda och förstärk spridningsvägarna mellan Norra-och Södra Djurgården.
Inför skyddsbestämmelser i områdesplaner och detaljplaner i buffertzonerna och
spridningsvägarna samt marklovsplikt för trädfällning både där och i
Nationalstadsparken enl. PBL. ( Bil.3)

Det står att staden ska värna och utveckla stadens ekologiska infrastruktur och att sambanden
med kärnområden,spridningszoner och buffertzoner ska värnas.Det är utmärkt. De viktiga
gröna kilarna hotas dock av önskemål om stadsdelars integrering. Man ser dem som barriärer
istället för en tillgång för hälsa och friluftsliv.
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Satsningar på promenadvägar som ”Hälsans stig” och ”Mulleverksamhet” skulle integrera
grönområdena med stadsdelarna samtidigt som förståelsen för naturens värden skulle öka.
Promenad-och cykelvägar mellan stadsdelarna närmar dessa också till varandra.
Naturområdena får dock inte”förparkas” i tillgänglighetens eller trygghetens namn. Då
försvinner den biologiska mångfalden. Tvärförbindelser måste studeras omsorgsfullt så att de
inte skadar naturområden och gröna kilar.

*Satsa på att göra grönområdena mellan stadsdelarna attraktiva för friluftsliv och
promenader genom t.ex en ”Hälsans stig”,”Mulleverksamhet” och promenad- och
cykelväg mellan stadsdelarna men ”förparka” inte naturområdena.

*Ev.tvärförbindelser planeras så att de ej skadar naturområden och gröna kilar.

*Upprätta fler naturreservat för ett långsiktigt skydd av viktiga naturområden och de
gröna kilarna.

KLIMATMÅL OCH TRAFIK
Klimatmålen uppfylls inte alls. Trafiken beräknas ha fördubblats till 2030 på gr. av en massiv
vägutbyggnad. Vägverket påpekar att all vägutbyggnad leder till ökad trafik, vilket borde leda
till restriktivitet beträffande vägutbyggnader.Man bör börja med att bygga ut kollektivtrafiken
och se vilken verkan det har på vägtrafiken och om och vilka vägar som behöver
kompletteras.
Att man äntligen fått upp ögonen för persontransporter på vatten och cykelns betydelse för
miljövänliga transporter är mycket positivt. Det finns numera miljövänliga drivmedel för
båtar.

* Prioritera klimatmålen och kollektivtrafiken framför vägutbyggnader.

*Bygg ut färjetrafiken t.ex Nacka-Ropsten.

*Östlig förbindelse ska utgå ur denna ÖP. Den finns inte med i
Stockholmsöverenskommelsen och det är en direktförbindelse till Stockholms innerstad
– inte en kringfartsled.

EXPLOATERINGEN AV INNERSTADEN
Satsningen är störst på Stockholms innerstad. En redan tät stad ska bli ännu tätare till förfång
för tillgången på grönstråk, närparker och rekreationsytor, se ovan.
Stockholms innerstad utgör länets största arbetsplats. Detta leder till envägstrafik och stor
trängsel i kollektivtrafiken och på gatorna morgon och eftermiddag. Trots det planeras den
största arbetsplatsutbyggnaden i innerstaden. Av de beräknade tillkommande 100 000
arbetsplatserna i staden (s. 13) planeras 75 000 i innerstaden ( Värtan 30 000, Nordvästra
Kungsholmen 35 000, Norra Stationsområdet 10 000, s.60). Till detta kommer x antal i ”Nya
City.
Satsningen på de sk. Tyngdpunktsområdena vad gäller arbetsplatser blir alltså mkt måttlig
och räcker knappast till att skapa den mångfald ÖP vill uppnå i dessa områden.Målet måste ju
vara att människor ska kunna arbeta eller studera närmare hemmet istället för att tvingas
pendla i timmar varje dag.Inte heller uppnås målet med en jämnare fördelning mellan
arbetsresorna in och ut ur innerstaden.
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Södertörns högskola bör få universitetsstatus. Det är inte rimligt att alla länets studenter ska
studera i Stockholm, där det är svårt att få bostad och där fortsatt utbyggnad av universitetet
inkräktar på Nationalstadsparken.

* Bygg färre arbetsplatser i innerstaden och fler i underförsörjda områden.

*Vi hoppas att Södertörns Högskola snart får universitetsstatus.

MEDBORGARINFLYTANDE ÖVER PLANERING
I inledningen till Vision och inriktning( s.9) står som slutkläm på allt vad staden skall vara: att
den ska vara ”en stad för medborgarna”. Umärkt, men det är just det som är problemet med
översiktsplanen-det demokratiska underskottet.Två månader kring advent och jul fick de
vanliga medborgarna på sig att sätta sig in i planen och kommentera den,fast den valsat runt
hos intressenter och förvaltningar över ett år.
Det står att utvecklingsarbetet ska ske” i dialog med de boende och lokala aktörer”( s.47) men
med den praxis som råder att först dela ut markanvisningar och sedan låta folk yttra sig om ett
färdigt förslag blir det ingen dialog.Möjligen kan en liten detalj påverkas.Den ”effektivisering
i planprocessen”(se även RUFS 2010 s.59) , som politikerna efterfrågar , med kortare
handläggnings-och remisstider och med begränsning av remissinstanserna verkar i rakt
motsatt riktning till dialog med de boende.
*Alla planprojekt,oberoende av storlek, bör först presenteras och diskuteras
tillsammans med de omkringboende, före ev. markanvisning.

Den fördjupade dialog på områdesnivå som stadsbyggnadskontoret talar om (s.56) bör börja
med att ett lokalkontor etableras, en inventering görs och planer upprättas tillsammans med
de boende och verkande i området.( Det finns inget mer integrationsskapande än att arbeta
tillsammans för gemensamma intressen.) Inte förrän detta är klart skall markanvisningar delas
ut. Då får man befolkningen med sig och och riskerar inte tidsförluster på gr. av
överklaganden.

*Före markanvisningar på områdesnivå skall lokalkontor etableras,en inventering av
området göras och planer tas fram tillsammans med de boende och verkande i området.

STAD FÖR KULTUR OCH UPPLEVELSER s. -33
De senare årens koncentration på gallerior och köpcentra har gjort att levande stad har blivit
synonymt med gallerior,restauranger och kaféer- platser där folk enbart konsumerar.Men det
finns en gräns för vad folk kan konsumera. Behoven växlar dessutom genom åren.
Därför är det glädjande att man vill satsa på ”mångsidighet och kultur och upplevelser.”
Men ibland går det inte riktigt ihop.
Man vill skapa fler offentliga miljöer och lokaler för möten, kultur och upplevelser.
Och vad är det för ”upplevelser”staden måste tillföras?
Det talas om internationella arenor, nya kulturinstitutioner, muséer samt evenemang på
stadens vatten.(s.32-33)
Behövs det och om- måste det ligga centralt? Finns det publikunderlag för fler arenor?
Ska Stockholm konkurrera med Solna?
Är det lämpligt att belamra Stockholms vatten,som är en oundgänglig del av Stockholms
skönhet, med olika arrangemang?
Stockholms vatten ingår f.ö. i riksintresset.
Man talar om Stockholms ”skönhet,historiska värde och karaktär”men öppnar för
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storskalig ny byggnation och ”symbolprojekt” med” mer spektakulära arkitektoniska
uttryck”(se City s.46)
För vem,utom arkitekter och exploatörer, är det viktigt med ”spännande byggnader som
utformas i kontrast med omgivande bebyggelse”? ( s.32)Turisterna, som ÖP månar om, frågar
inte efter spektakulära byggnader för det har de i allmänhet hemma.

Utställningen på Slussenförslagen är ett skräckexempel på hur man slår sönder den
kulturhistoriska för bindelsen mellan 1600-talsbebyggelsen i Gamla Stan och 1600-
talsbebyggelsen vid Södermalmstorg med”glassiga” byggnader samtidigt som man bygger
för den magnifika utsikten från Södermalmstorg över Riddarholmsfjärden och Saltsjöns
inlopp.(Se ovan Natur-och riksintressen)
(Det enda förslag som tagit någorlunda hänsyn till de kulturhistoriska värdena är ”Ny syn på
Slussen” med en intressant trafiklösning för T-banan, men det förslaget vägrade
Stadsbyggnadskontoret att ta emot.)
I Riksantikvarieämbetets tillägg 1997 till 1987 års Uttryck för riksintresset nämns

särskilt 1600-talsbebyggelsen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren
samt fronten mot vattenrummen. ( Bil.2.)

Istället för att satsa på fler stora offentliga mötesplatser bör man satsa på de lokala
mötesplatserna.
Naturliga möten sker i den lokala affären, på den egna gården, i parken,lekparken, på skogs-
eller strandpromenaden, på biblioteket,teatern,badhuset (det rivningshotade i Aspudden, som
drivs av entusiaster),förskolan,skolan, ungdomsgården. Dessa platser är gemensamma och bör
vårdas och stödjas ekonomiskt av kommunen.

Förslaget att utnyttja äldre industribyggnader för det lokala kulturlivet är utmärkt.
Det är särskilt viktigt att barnen vid tidig ålder får tillgång till teater,musik,dans och annan
skapande verksamhet och att lokaler för detta finns i närområdet.Dessa verksamheter skall
vara gratis så att alla barn kan vara med-många kan ingå i skolans åtaganden. Det samhället
satsar idag på barn och unga-morgondagens vuxna-bidrar till ökad trygghet i framtiden.
Gemensamma verksamheter och kulturella upplevelser bidrar mer än något annat till den
”sociala integrering” ÖP vill verka för.

*Beakta riksintressena vid alla ny-och ombyggnader eller andra tillägg i stads-och
vattenmiljön. (Bil.2)

*Satsa mindre på storskaliga projekt och mer på det lokala kulturlivet,bibliotek,lokaler
för teater,musik och annan skapande verksamhet, idrott, skolor, ungdomsgårdar etc.
med särskild inriktning på barn och unga och stötta de idéella verksamheter som redan
bedrivs i olika områden.

FRAMTIDSBILDER
Framtidsbilderna(s.48-49) väcker flera funderingar.

Ulvsunda: Kan man tänka sig en tristare strandmiljö? Gatan ner till vattnet.
Lär av Norr Mälarstrand med dess breda gröna promenadstråk mellan vattnet och gatan.
Liljeholmen: Hur attraktivt och hälsosamt är det att bo vid en motorled?

SLUTORD
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En liten, kanske småaktig detalj. Alla dessa visioner om Stockholm i världsklass,Stockholm
som den mest attraktiva storstads regionen i Europa etc. låter med förlov sagt litet
småstadsaktigt, en stad med lillebrorskomplex.
Stockholm har fantastiska kvaliteter som bara Stockholm har,världens bästa Stockholm, och
som lockar turister från hela världen. Stockholm uppfattas som en klassisk europeisk storstad
med sin sammanhållna bebyggelse, där kyrktornen och några få höga hus bildar accenter, sin
grönska,sina parker, sina vyer av stränder,branter, vatten, båtar och vackra byggnader och sist
men inte minst, sin Nationalstadspark, som väcker både förvåning och beundran.Den är
faktiskt av världsklass och borde ingå i Världsarvet!
Vi måste vårda vårt Stockholm, dess byggnader ,grönska och vyer- inte oroligt snegla på
andra och större städer .

SAMMANFATTNING AV KOMMENTARERNA MED SIDHÄNVISNING
Vision 2030 s.9 och 1
*Vi ifrågasätter Vision 2030 om ett ständigt växande Stockholm.Vi tror inte den är till gagn
för Stockholm, regionen eller landet i övrigt.

*De ekonomiska prognoserna är inte realistiska mot bakgrund av den globala ekonomiska
krisen.Visioner och prognoser måste ses över. Klimatfrågorna måste lyftas fram.

Natur-och riksintressen s.32-33
*Riksintressena är överordnade andra intressen och staden ansvarar för att de beaktas vid all
planering. (Bil.2)

*Kapitlen om Stockholms grönstruktur och Kulturhistoriskat värdefulla miljöer från ÖP 1999
uppdateras i enlighet Raä:s revidering 1997 (Bil. 2) och införs i den blivande ÖP 2009.

*Stockholms Byggnadsordning förs in under egen rubrik som i Öp 1999.

*Utgå ifrån ÖP 1999 och arbeta in de ändringar som behöver göras i den blivande ÖP
2009.Då får man en gedigen hand-och uppslagsbok i stadsbyggandet.

En stad för alla med god miljö s.17, 34 och 14
*Barnperspektivet,äldres och rörelsehindrades behov och hälsosam miljö måste prioriteras vid
all planering.

*Resonemangen om ”rimliga försämringar” av luft-ljudmiljö och ”samlokalisering” av tung
trafik och/eller störande verksamheter med ny och befintlig bostadsbebyggelse bör utgå. De
öppnar för godtyckliga värderingar och bedömningar. (Bil.1)

Parker, grönstråk och grönområden s.21
Innerstaden
*Exploatera inte på mark med befintlig grönska i innerstaden.Inför marklovsplikt för
trädfällning i detaljplanerna enligt plan-och bygglagen.

*Inför skyddsbestämmelser i områdesplaner och detaljplaner i buffertzonerna och
spridningsvägarna mellan Norra- och Södra Djurgården och marklovsplikt för trädfällning
enligt plan-och bygglagen både där och i Nationalstadsparken. ( Bil.3)

Ytterstaden



7

*Satsa på att göra grönområdena mellan stadsdelarna attraktiva för friluftsliv och promenader
genom t.ex en ”Hälsans stig”,”Mulleverksamhet” och promenad-och cykelväg mellan
stadsdelarna men ”förparka” inte naturområdena.

*Ev.tvärförbindelser mellan stadsdelar måste anpassas så att naturområden och de gröna
kilarna inte skadas.

*Upprätta fler naturreservat för ett långsiktigt skydd av viktiga naturområden och gröna kilar.

Klimatmål och trafik s.22-25
*Prioritera Klimatmålen och kollektivtrafiken framför vägutbyggnader.

*Bygg ut färjetrafiken med miljövänliga drivmedel t.ex mellan Nacka-Ropsten.

*Ta bort Östlig förbindelse ur denna ÖP. Den finns inte med i Stockholmsöverenskommelsen
och är en direktförbindelse till innerstaden-inte en kringfartsled.

Exploatering av innerstaden s.13
*Bygg färre arbetsplatser i innerstaden och fler i underförsörjda områden.

* Vi hoppas attSödertörns Högskola snart får universitetsstatus.

Medborgarinflytande över planering s.9, 47 och RUFS s.59
*Alla planprojekt, oberoende av storlek, skall först presenteras och diskuteras tillsammans
med de omkringboende före ev. markanvisning.

*Före markanvisningar på områdesnivå skall lokalkontor etabbleras, en inventering av
området göras och planer tas fram tillsammans med boende och verkande i området.

Stad för kultur och upplevelser s.32-33
*Beakta riksintressena vid alla ny-och ombyggnader eller andra tillägg i stads-och
vattenmiljön. (Bil.2)
*Satsa mindre på storskaliga projekt och mer på det lokala kulturlivet, bibliotek, lokaler för
teater, musik och annan skapande verksamhet, idrott, skolor, ungdomsgårdar etc.med särskild
inriktning på barn och unga. Stötta de idéella verksamheter som redan bedrivs i området.

Stockholm 2009-01-12

Bitte Liberg Ordf. Södermalmsparkernas Vänner

Bilaga 1:Ljudlandskap för bättre hälsa
Forskningsprogram för bättre hälsa finansierat av Mistra,Vägverket och Vinnova
www.soundscape.nu

Bilaga 2: Riksantikavarieämbetets reviderade text från 1997 för Stockholms innerstad med
Djurgården.

Bilaga 3: Stympad ek i Nationalstadsparken vid Bergiusvägen 2008.12.21
Foto: Kjell Andersson


