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Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009  Dnr 2008 – 19723 
 

Samfundet S:t Erik har fått rubricerade förslag på remiss. Samfundet koncentrerar sina 
synpunkter på de enligt samfundets åsikt viktigaste utmaningarna för framtiden där samfundet 
har avvikande mening eller vill göra tillägg och nyanseringar av översiktsplanens 
framställningar. 
 
Sammanfattning 
 

Samfundet har med mycket stor förvåning iakttagit att nästan alla texter om stadens 
kulturhistoriska värden som funnits med i tidigare översiktsplaner utgått.  Detta har skett trots 
att den kanske största utmaningen i en växande storstad är att, som sägs i förordet, möta 
behoven hos en växande befolkning och samtidigt bevara och utveckla stadens skönhet och 
värdefulla stadsmiljö. Ett av översiktsplanens syften är att redovisa hur man avser att 
tillgodose riksintressena, men de är inte ens uppräknade. Att byggnadsordningen inte längre 
avses vara en del av översiktsplanen är utomordentligt olyckligt. I det kompletteringsarbete 
som ändå pågår bör särskilt kunskapen om och analysen av Stockholms strandbebyggelse och 
det gröna i äldre bostadsbebyggelse bearbetas. Den utmärkta beskrivningen och analysen av 
naturlandskapets karaktärsdrag och stadskaraktärerna hos stadens olika delar behöver 
kompletteras med ett avsnitt om den gemensamma karaktären hos Stockholm som helhet 
avseende bebyggelsen och hanteringen av det gröna och dess lokalisering i relation till 
topografi, landskap och vatten. Framtida förhållningssätt till detta behöver diskuteras. 
 

Park och naturpark i stadsbygd skall vara gröna oaser. I nuläget och enligt förslaget övergår i 
allt större utsträckning den s k grönytan alltmer till kortklippta eller hårdgjorda aktivitetsytor. 
Tvärtom behövs mer av stora buskage och stora träd. Omfattningen av det gröna i relation till 
bebyggelsen behöver dock studeras för att på bästa sätt fungera som integrerad del i staden. 
Alla typer av grön kvalitet i Stockholm såsom kyrkogårdar, trädgårdar, klassisk trädgårdsstad 
som t ex Gamla Enskede, alléer mm bör ingå i den kartläggning som stadsbyggnadskontoret 
arbetar med, inte bara det som idag benämns Stockholms grönstruktur.  
 

Den förstärkning av strategiska sammanband mellan stadsdelar som förslås för att 
åstadkomma en socialt sammanhållen stad är till stora delar huvudsakligen radiell. Man 
behöver kunna nå det man behöver gående eller på cykel för att uppleva att man befinner sig i 
god stadsmiljö. Därför är det viktigt att också kunna göra det på ett tryggt sätt över de s k 
gröna kilarna. Samfundet ifrågasätter starkt att nya målpunkter med aktiviteter av olika slag 
som t ex idrottsanläggningar, äventyrsbad etc i dessa skulle vara ett bra sätt att skapa 
eftersträvade sammanhang och kontakter mellan omgivande stadsdelar.  Kvällstid är de 



 
Post- och Telefon                Telefax                    E-mail                                            Postgiro                Bankgiro                   Org.nr. 

besöksadress                    

   
Köpmangatan 5, nb                 08-21 09 24          08-21 90 97             samfundet.st.erik@telia.com         15 70 57 - 1            820-1550                   80 2003 - 3950 
111 31 STOCKHOLM   

2

knappast trygga och inte är de lummigt gröna. Småskalig bostadsbebyggelse liknande 
trädgårdsstadens på vanliga smågator vore bättre också för att vidmakthålla viktiga ekologiska 
sammanhang för olika djur och växter. Trädgårdsstaden är underskattad också som plats för 
promenad och rekreation och som lunga för omgivande tätare stadsbyggd. 
 

Flerkärnighet är rimligtvis den bästa modellen för en stad med Stockholms topografi och 
värdefulla stadskärna. Det är en förutsättning för att kunna skapa liv och sammanhang också i 
ytterstaden. Samfundet S:t Erik vill starkt betona att betydligt mer behöver göras för att de 
yttre stadskärnor som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga utvecklas. Menar vi allvar 
med detta så krävs en beslutsamhet att det är där och i deras närområde som den huvudsakliga 
stadsutvecklingen skall ske. Det är här som byggandet behövs. Det är här som de verkligt 
attraktiva stadsdelarna skall komma till. Det är här flyttkedjorna skall starta. Samfundet 
förvånas över att inte dagens syn på vad som är marknadsmässigt gångbart att bygga inte 
ifrågasätts i förslaget. I kommande lågkonjunktur är en samling av resurserna särskilt viktig. 
 

Inom Samfundet S:t Erik upplever vi att respekten för ianspråktagande av såväl ekonomiska 
resurser som kultur- respektive naturresurser minskar. Samfundet S:t Erik anser att det är 
avgörande viktigt för Stockholms utveckling att skapa ny attraktiv stadsmiljö på platser där 
det är mer praktiskt att bygga och som ger miljöer med mer värde för pengarna än på vindar, 
svårsanerade hamn och industritomter eller på annat sätt komplicerade byggplatser. En bättre 
redovisning av vad som konkret åsyftas med flexibilitet vore önskvärd eftersom den står i 
motsatsförhållande till föreslagen förtätning vad gäller centrala Stockholm med närområde.  
 

Tveksamt är om den stad som skisseras verkligen kommer att bli en mer mångsidig, 
upplevelserik och innovativ stad som inspirerar till egenaktivitet och innovation. Vad vi 
förstår avses avsedd blandning av verksamheter bestå i att plats för verksamhet ges i de nya 
bostadshusens bottenvåningar. Inte har serviceverksamhet, hantverkare, konstnärlig 
verksamhet och olika typ av hobbyverksamhet normalt råd att hyra där. Människor behöver se 
annat än bostäder och shopping i sin vardag för att inspireras till innovativ verksamhet.  
 

Det stockholmska båtlivet med dess många båtklubbar utmed närförorternas och ytterstadens 
stränder är en viktig och uppskattad del av stadslivet. Flyttas båtklubbarnas vinteruppläggning 
bryts sociala nätverk upp. Att inte ge plats där ens för små båtvarv är liktydigt med att ta bort 
existerande mötesplatser. Menar man då allvar med att vara en mångsidig, innovativ stad med 
mötesplatser för medborgarna? 
 

Vi kan inte utesluta att det kan komma att bli en avgörande konkurrensfördel att kunna 
försörja våra städer och kanske också stadsdelar direkt med energisnål sjöfart så långt som det 
bara är möjligt. Det är därför Samfundet S:t Eriks bestämda mening att det är totalt fel att 
bebygga hamnområdena i Värtan – Frihamnen och andra kvarvarande industrihamnar och 
därmed göra sig av med de sista möjligheterna till konsumentnära hamn- och terminal-
anläggningar för sjöfart. Att med för dessa farvatten lämpliga fartyg kunna avlasta den 
trängsel på vägar och spår som trots avsevärda investeringar kommer att bestå är ytterligare 
ett skäl för att behålla de omlastningsterminaler som nuvarande hamnområden utgör, också 
behovet att minska buller och partikelhalt i luften.  
 

Persontrafik sjövägen innebär en god möjlighet att avlasta vägar och spår. Till skillnad från 
andra trafikslag finns dock inte med en enda angöringsplats eller blå linje som markerar 
denna. Samfundet S:t Erik vänder sig dessutom starkt emot att behovet av persontrafik på 
vatten och dess utveckling används som argument för exploateringen av de allra sista resterna 
av hamn och sjönära företags- och terminalområden.  
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Sjöfartsstadens värden för Stockholms speciella identitet får inte förfuskas. Samfundet S:t 
Erik ser faror i att den utveckling som pågår i ivern att ge turister och stockholmare bekväma 
och trendiga gångstråk utmed vattnet dessa väsentliga värden går till spillo. Hur spännande 
blir Stockholms historiska vattenfront om man där bara möts av restauranger, 
turistanläggningar, eleganta gångstråk och på vissa ställen välputsade fritidsbåtar. 
 

För att minska barriärverkan skall även s k genomfartsleder i ytterstad såväl som i innerstad, 
som inte förläggs i tunnel, utformas som vanliga stadsgator som t ex Sveavägen med de krav 
på trafikrytm, övergångsställen och utformning som normalt ställs på sådana. Gatuliv och 
trygghet befrämjas av att olika trafikslag samlokaliseras och att entréerna placeras så att detta 
underlättas. Dagens trafiksituation och tillhörande bullernormer får inte tillåtas påverka 
stadens utformning på ett ur stadsplanesynpunkt negativt sätt som inte går att rätta till senare. 
Skall förbifarten komma till så är det avgörande viktigt att allt görs för att den ska avlasta de 
radiella stråken på platser då motsatsen kan befaras eller på särskilt känsliga ställen som t ex 
genom världsarvet Drottningholms slottsområde mot Brommaplan.  
 

Kompletteras inte alla de i förslaget beskrivna strategiska områden och strategiska samband 
på det sätt som normalt krävs i en översiktsplan så är det nödvändigt att de inför 
genomförandet hanteras formellt som fördjupningar av översiktsplanen med dess krav 
på offentlig dialog enligt PBL. Samfundet saknar också en redovisning av alla planer som 
sträcker sig över kommungränserna. Det är dock föredömligt att i detta förslag till 
översiktsplan också sociala och ekonomiska aspekter har fogats till bedömningen av den 
miljömässiga hållbarheten. Samfundet vill i detta sammanhang betona att detta borde 
genomföras generellt i allt planarbete. 
 

Samfundet anser att större uppmärksamhet bör ägnas åt hur de kommuner som tillsammans 
formar storstaden Stockholm skall samverka. Samfundet S:t Erik ser idag stora problem i 
bristande helhetssyn. Framförallt handlar det om de sannolikt mycket stora utmaningar som vi 
sannolikt står inför med anledning av klimatsituationen och befolkningsökningen. Det är t ex 
ett faktum att för mycket mark som ligger förhållandevis nära citykärnan i till Stockholms 
kommun angränsande kommuner tas i anspråk för förhållandevis gles bebyggelse samtidigt 
som efterfrågan på mark för byggande ökar.  Samfundet S:t Erik anser att Stockholms 
kommun som största part bör ta på sig en pådrivande roll i detta.  

 
Inriktning, utmaningar, upplägg 
 

Samfundet S:t Erik håller med om att det är avgörande viktigt att översiktsplanen på ett tydligt 
sätt siktar in sig på de utmaningar som påverkas av stadsbyggandet och som har störst 
betydelse för att nå målen. Samfundet S:t Erik saknar dock konkreta målande bilder av vad 
redovisad inriktning i olika frågor betyder för hanteringen av dessa utmaningar och mål och 
en tydlig redovisning av konflikter mellan olika intressen vad gäller utvecklingen av den 
fysiska miljön. Det räcker inte att säga att målkonflikter behöver analyseras och redovisas 
öppet. Ett tydligt exempel på utmaning som behöver en djupare analys är hur behålla 
grundvärdena i Stockholms nuvarande stjärnstruktur och samtidigt skapa de stadsvärden som 
både efterfrågas av medborgarna och som sannolikt är en förutsättning för såväl social 
integrering, ekonomisk tillväxt och minskad energianvändning. Eftersom utmaningar och mål 
inte följs upp systematiskt vare sig under beskrivningarna av fokusområden eller strategier är 
redovisningen av dessa också svår att följa. 
 
 



 
Post- och Telefon                Telefax                    E-mail                                            Postgiro                Bankgiro                   Org.nr. 

besöksadress                    

   
Köpmangatan 5, nb                 08-21 09 24          08-21 90 97             samfundet.st.erik@telia.com         15 70 57 - 1            820-1550                   80 2003 - 3950 
111 31 STOCKHOLM   

4

Bygg inte bort möjligheten till energisnål fartygstrafik direkt till befolkningscentrum 
 

Bebygg inte hamnområdena i Värtan – Frihamnen eller andra kvarvarande industrihamnar. Vi kan 
inte utesluta att det kan komma att bli en avgörande konkurrensfördel att kunna försörja våra städer 
och kanske också stadsdelar direkt sjövägen så långt som det bara är möjligt. Möjligheterna att 
anlägga nya hamnar i närområdet är dessutom minimala. Det som återstår är i så fall bara att ta 
vattenområde i anspråk om vi vill ta vara på de möjligheter som Stockholms läge vid vatten erbjuder. 
Vill vi det?  
 

”Det är viktigt att vidmakthålla en grundläggande infrastruktur för båttrafiken inte minst mot bakgrund 
av att sjöfarten i flera avseenden är mer miljöeffektiv än transporter på väg.” skrivs i översiktsplanen. 
Hur man samtidigt kan planera för att bebygga större delen av det sista större centralt belägna 
hamnområdet Värtan – Frihamnen –Loudden är för Samfundet S:t Erik en gåta. För att kunna dra nytta 
av den energieffektivitet och de kostnadsbesparingar som sjöfarten erbjuder måste man ha plats att 
lassa och lossa godset, mellanlagra och bereda det på olika sätt för direkt och inte för lång transport till 
konsumenterna. Om merparten av det gods som skall till centrala Stockholm i stället skeppas in till 
den av Stockholms kommun planerade storhamnen i Norvik eller andra hamnar utanför Stockholm så 
ökar transportarbetet på land väsentligt. Det finns dessutom goda skäl att anta att merparten inte 
kommer att lastas om till tåg för ytterligare omlastning, mellanlagring och beredning närmare stan 
innan det kan distribueras till konsumenterna. Vem skulle idag drömma om att anlägga en ny 
långtradardepå på motsvarande avstånd från Stockholm för att sedan lasta om godset på ytterligare 
en plats?  
 

Gods som kommer med passagerarfartygen via Värtan – Frihamnen - Loudden kommer om dessa 
områden bebyggs att allt framgent behöva köras från hamnen med långtradare genom stan för att 
mellanlagras och bearbetas på befintliga långtradarterminaler. Problematiken tillspetsas ytterligare 
av att också möjligheterna att transportera tungt gods som t ex sand, grus och schaktmassor på vattnet 
successivt beskärs. Det senaste exemplet är Cementa som enligt planen måste flytta från Liljeholmen 
sannolikt med betydande ökning av landtransporterna som följd. Kommer vi i framtiden att anse det 
rimligt att köra växande godsmängder med långtradare eller lastbil genom Storstockholms 
ytterområden? Järnvägstrafik kommer bara att kunna fylla en liten del av det behovet.  
 

Varför inte avlasta trängseln på vägar och spår med sjöfart? Trängseln kommer att bestå trots 
avsevärda investeringar och utgör ytterligare ett skäl för att behålla de omlastningsterminaler som 
nuvarande hamnområden erbjuder. Vilka svårigheter innebär det inte att i tättbefolkade områden 
åstadkomma de nya järnvägsspår som krävs också utanför stadsområdet? För sjöfarten behövs ingen 
ny räls. Infrastrukturen finns än så länge. Borde inte strävan vara att utveckla det transportslag som 
redan i nuläget drar så mycket mindre energi per ton transporterat gods. Plats för angöring bör också 
säkerställas även för kortare färjelinjer som kan avlasta Stockholms hårt belastade trafikleder. Behovet 
att minska buller och partikelhalt i luften är ytterligare ett skäl för ökad sjöfart. Det är högst vanskligt 
att så helt förlita sig till den tekniska utvecklingen när det gäller spårtrafikens och vägtrafikens skador. 
När det gäller sjötrafiken vet vi att utvecklingspotentialen är stor när de gäller de problem som den 
idag medför. Trots detta inte ens nämns sjötrafik för gods vare sig i resonemangen om moderna 
transportsystem, om miljön eller om behoven för utveckling av näringslivet. 
 

Det är rimligt att anta att Östersjöns och Mälarens vatten kommer att få en helt annan betydelse för 
godstransporter än under de senaste femtio åren. Mycket talar för stark utveckling av såväl sjöfart 
inom Östersjön som sjöfart inom Sverige på Mälaren och på andra sjöar och vattendrag med mindre 
fartyg, som till skillnad från de stora Atlantgående fartyg som avses trafikera Norvik, är lämpliga att 
trafikera dessa vatten. Näringslivets behov av billiga transporter kommer också generellt sätt sannolikt 
att öka. Länderna runt Östersjön är en kraftigt växande marknad med Stockholm som naturlig 
mittpunkt i Östersjöregionen. Runt omkring oss synes trenden att bebygga hamnområden och annan 
vattennära mark att ha brutits. I städer vid Europas floder har man sedan länge varit mycket mån om 
att ha plats vid vattnet för omlastningsterminaler för allt från grossistföretag till avfallshantering med 
tanke på den egna stadens framtida behov. Stockholms hamn utgör dessutom en försvinnande liten yta 
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i jämförelse med vad som finns kvar av andra hamnar som t ex Köpenhamns, Londons eller 
Amsterdams. Bättre lyssna till nya vindar än att hänga kvar i det förgångna kan tyckas. 
 

Höga tomtvärden kan inte vara skäl nog att frånhända sig framtida möjligheter att på ett energisnålt 
och effektivt sätt hantera stadens försörjning resp i motsvarande grad avfallshantering. Det kan i 
slutändan bli orimligt dyrbart. I Stockholms kommun finns i stort sett bara Värtan, Frihamnen och 
Cementa på Liljeholmen och viss plats vid Ulvsundasjön än så länge kvar som gods- resp 
industrihamnar. I grannkommunerna finns nästan ingenting. Det räcker inte att enligt översiktsplanen 
”säkra vattenområdena vid hamnarna och garantera framkomligheten i farlederna för att säkra den 
framtida hamnverksamheten.  
 

Det föreligger en svår och viktig målkonflikt mellan att på enklast möjliga sätt finansiera 
bostadsbyggande resp att skapa flyttkedjor och samtidigt bevara centralt belägna hamnområden för 
energisnål försörjning med gods. Denna konflikt måste uppmärksammas och alternativ seriöst prövas. 
 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– trots stort bebyggelsetryck hålla möjligheten öppen att kunna utnyttja vattenvägarna optimalt för 
godstransport genom bevarande av befintliga hamnområden 
– i Stockholms centrala hamnar tillräckligt utrymme reserveras för terminalfunktionen dvs med 
möjlighet till transport direkt till konsumenterna utan mellanliggande långtradartransport och för 
lokalisering av verksamhet som har nytta av direkt sjötransport.  
– industri med stort transportbehov som sand- och cementindustri behålles på nuvarande plats resp 
lokaliseras med möjlighet till sjötransport nära användning 
 

En strategi för att uppnå detta bör vara: 
– att skapa ny attraktivitet på nya platser och avstå från fortsatt exploatering i kvarvarande hamn- och 
sjönära industrilägen för att möjliggöra ökande transporter sjövägen.  

 
Persontrafik vattenvägen viktigt, men inget argument för exploatering av stränder 
 

För dess möjligheter att avlasta vägar och spår och för det mervärde som den kan ge innevånarna 
framhålls persontrafik sjövägen i förslaget. Till skillnad från andra trafikslag finns dock inte en enda 
blå linje som markerar dess sträckning. Samfundet S:t Erik ser det som självklart att översiktsplanen 
ska innehålla konkreta förslag till vilka linjer som bör trafikeras och var dess angöringsplatser bör 
lokaliseras. Särskilt viktigt är självklart att de platser där bekväm omstigning mellan kollektiv 
landtrafik och båttrafik kan ordnas märks ut och utvecklas med tanke på detta. Aktuella stråk bör 
minst vara Norr Mälarstrand – Söder Mälarstrand, Slussen – Essingen – Bälsta/Sundbyberg, Ulvsunda 
– Fittja, Slussen – Nacka strand – Lidingö. 
 

Samfundet S:t Erik vänder sig starkt emot att behovet av persontrafik på vatten och dess utveckling 
används som argument för den massiva exploatering av de allra sista resterna av hamn och vattennära 
företags- och terminalområden som ingår. Avståndet till befintlig bebyggelse är sällan större än att det 
lätt kan överbryggas också till fots. De gröna strandområdena innebär dessutom inte barriärer i 
stadslandskapet på samma sätt som de gröna kilarna. Också terminaler för vattenburen persontrafik 
behöver dessutom visst kringutrymme för att fungera fullt ut. 

 
Småbåtsklubbar sociala träffpunkter och tillskott till strandmiljön 
 

Det stockholmska båtlivet med dess många båtklubbar utmed närförorternas och ytterstadens stränder 
är en viktig och uppskattad del av stadslivet. Det är bra att detta nämns i översiktsplanen.  Men att de 
skall få finnas kvar betraktas tydligen inte som en självklarhet eftersom det skall utredas om 
vinteruppläggningen skulle kunna samlas till större depåer längre ut i ytterstaden. Det skulle i 
praktiken innebära att klubbens verksamhet splittras eller rent av upphör när det i stort sett bara blir 
bryggorna och ev vakthållning kvar på ursprunglig plats. Det av många så uppskattade gemensamma 
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arbetet med båtarna och den varvs- och reparationsverksamhet som hänger ihop med 
vinteruppläggning resp sjösättning försvinner.  
 

Flyttas båtklubbarnas vinteruppläggning bryts sociala nätverk upp. Den verksamhet som där bedrivs 
har en mycket stor social betydelse som mötesplats. Här träffas folk med olika bakgrund under hela 
året. Också ur miljösynpunkt är det väsentligt att båtklubbarna som hittills finns utspridda på många 
ställen så att så många som möjligt kan ha nära dit från sin bostad. Att idag många inte bor nära sin 
båtplats är inget skäl att minska möjligheterna till en sådan utveckling. Inslagen av praktisk 
verksamhet i stadsbygden behöver dessutom öka och inte minska Den verksamhet som bedrivs är 
viktig också som kulturhistoria med för Stockholm långa anor. 
 

Att strandpromenader på enstaka ställen måste vika av från stranden för att passera båtvarven bör vara 
ett överkomligt problem. Det är ju högst naturligt att de ligger vid vattnet och att de hör ihop med de 
bryggor som båtarna har som hemmahamn under sommarhalvåret. Med sin verksamhet som följer 
årstidernas växlingar upplevs de av många människor som ett intressant inslag i promenaden. Allt för 
många båtklubbar i Stockholmsområdet har redan fått ge upp. Det är svårt att förstå att det kan vara 
klok politik att som alltför ofta sker avhysa dessa små varv som faktiskt inte tar mycket plats men ger 
mycket glädje. Att inte ge plats för ens för små båtvarv är liktydigt med att ta bort existerande 
mötesplatser. Menar man då allvar med målet att vara en mångsidig, upplevelserik, innovativ stad 
med mötesplatser för medborgarna? 
 

Planeringsinriktning bör vara att: 
– bevara platser för båtklubbar med småbåtsvarv och andra gemensamma aktiviteter för medborgarna 
och tillskapa nya 

 
Stadsvärden för alla i hela staden. 
 

En sammanhängande stad 
En socialt sammanhållen stad med starka fysiska samband som stöttar stockholmarnas vardag 
förespråkas i förslaget. Den förstärkning av strategiska sammanband mellan stadsdelar som förslås är 
dock till stora delar huvudsakligen radiell. Enligt samfundets mening räcker det inte med 
välfungerande kollektivförbindelser mellan stadsdelar på tvärs för att uppnå det som de flesta ser som 
värdet i klassisk stadsmiljö. Man behöver kunna nå det som man behöver gående. Därför är det viktigt 
att kunna ta sig på ett tryggt sätt också över de gröna kilarna gående och på cykel.  
 

Samfundet ifrågasätter starkt att nya målpunkter med aktiviteter av olika slag som t ex 
idrottsanläggningar, äventyrsbad etc i de s k gröna kilarna skulle vara ett bra sätt att skapa 
eftersträvade sammanhang och kontakter mellan omgivande stadsdelar. Gångförbindelser måste för 
att få avsedd funktion kännas trygga och bra alla dygnets timmar. Idrottsanläggningar och liknande ger 
vanligtvis en ganska så ruggig miljö när det skymmer och efter stängning. Så mycket grönt blir det 
heller inte kvar i dem. 
 

Trygga gångstråk över gröna kilar uppnås bäst med småskalig bostadsbebyggelse med rika inslag av 
grönt på vanliga smågator. Forskning och beprövad erfarenhet visar att detta gäller alldeles särskilt 
inom områden och under tider när det rör sig lite folk.  Arkitektur med vänlig inbjudande karaktär utan 
anonymitet bidrar starkt till detta. Det är känslan av att det finns folk nära som kan höra eller se och 
som lätt kan ta sig ut som såväl ger trygghetskänsla hos de passerande som avskräcker eventuella 
skurkar. Samfundet S:t Erik anser därför rent allmänt att den klassiska trädgårdsstaden måhända i ny 
och tätare form, kanske med s k stadsvillor eller liknande, borde kunna användas för att överbrygga 
grönområden där dessa behöver genomkorsas av gångförbindelser mellan stadsdelar. 
Småhusbebyggelse skulle också ge ett välbehövligt tillskott av attraktiva bostäder av annorlunda 
karaktär än de i dessa områden gängse. Denna typ av bebyggelse ger också den lummighet som 
behövs för att vidmakthålla viktiga ekologiska sammanhang för olika djur och växter på ett betydligt 
bättre sätt än t ex en idrottsplats med omgivande s k trygg parkmiljö.  
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Behovet av det gröna 
Park och naturpark i stadsbygden skall vara gröna oaser såväl för att bidra till klimat och ekologi 
som för vederkvickelse för oss människor. Där behövs stora buskage och stora träd. Röjs de av så 
mycket så att de känns trygga att passera under dygnets mörka timmar så har de förfelat sin verkan 
som ekologisk korridor och klimatförbättrare. Med för mycket aktivitet som egentligen inte har med 
parken att göra upplevs de sannolikt inte heller längre vare sig som natur eller som fullödig park. Visst 
kan den typ av aktivitetsstråk som skisserats behövas men de bör inte kallas park. Sannolikt får de 
också en bättre funktion som mötesplats om de lokaliseras till bebyggelse för att förstärka mötesplatser 
i denna. I nuläget och enligt förslaget övergår i allt större utsträckning den s k grönytan  i Stockholms 
parker alltmer till kortklippta eller hårdgjorda aktivitetsytor eller förfuskas den av vanskötsel. Den 
avverkning av träd som står i vägen för utsikt eller sol och som på senare tid förefaller ha ökat 
påverkar sammantaget vår miljö mer än vi tänker på särskilt i strandnära områden. 
 

Omfattningen av det gröna i relation till bebyggelsen behöver dock studeras för att på bästa 
sätt komma de boende till del och fungera som integrerad del i staden. Alla typer av grön 
kvalitet i Stockholm såsom kyrkogårdar, trädgårdar, klassisk trädgårdsstad som t ex Gamla Enskede, 
alléer mm bör ingå i den kartläggning av de gröna kvaliteterna över staden som stadsbyggnads- 
kontoret arbetar med d v s inte bara det som idag benämns Stockholms grönstruktur. Trädgårdsstaden 
är underskattad som plats för promenad och rekreation och som lunga för omgivande tätare 
stadsbyggd.  
 

Det krävs dock skicklighet och eftertanke för att underlätta stadsdelsförnyelse med förkovrad utemiljö. 
Upprensning av förvuxen grönska i 40- tals områden som Västertorp och Abrahamsberg behövs. Men 
man borde inte utan vidare ge klartecken till att såga ner heller. Respekten för stora träd minskar i 
dagens utsikts- och solsamhälle. Någon form av starkare skydd skulle behövas. 
 

Som tidigare nämnts bör det lilla som finns kvar av strandnatur värnas. Naturstränder och sjönära 
naturområden bör hellre användas för rekreation är som boplats för ett fåtal. Sydvända partier har av 
naturliga skäl varit alldeles särskilt utsatta för ett orimligt stort bebyggelsetryck. De bör ses som minst 
lika betydelsefulla som kärnområdena i de s k gröna kilarna. I sammanhang med kringliggande 
villaområden borde de ses som gröna lungor och som rekreationsområden för hela Storstockholms 
befolkning. Till skillnad från de gröna kilarna separerar inte de inte heller stadsdelar från varandra mer 
än vad vattnet i sig redan gör.  
 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– sammanlänka stadsdelar på ömse sidor om de gröna kilarna för gående med småskalig 
bostadsbebyggelse liknande trädgårdsstadens på ett sätt så att det ekologiska sammanhanget 
upprätthålls och att gångstråket känns tryggt 
– pågående kartläggning av det gröna ska innefatta alla stadens gröna inslag av betydelse 
– det vi kallar park resp naturpark används och sköts så att det behåller sin funktion som oas i 
stadslandskapet 
– omfattningen av det gröna i relation till bebyggelsen studeras för att på bästa sätt kunna fungera som 
integrerad del i staden 

 
Flerkärnig struktur 
Att stärka utvecklingen av en flerkärnig struktur och att skapa den balans mellan innerstad och 
ytterstad som föreslås i översiktsplanen är viktigt. Samfundet S:t Erik vill dock starkt betona att 
betydligt mer behöver göras för att de stadskärnor som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga 
utvecklas till fördel för Stockholm som helhet. God boendemiljö, att det finns förskolor, annan 
kommunal service etc och att företag uppmuntras flytta dit bör vara själklarheter. Att förlägga arenor 
för kultur, upplevelser och idrott dit som landmärken eller symbolprojekt är säkert klokt. 
Uppmärksammade verksamheter och uppmärksammad arkitektur skapar stolthet och intresse på 
samma sätt som uppmärksammande av kulturhistoriska värden i den byggda miljön.  
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Skall det bli något av de nya kärnorna så krävs en beslutsamhet att det är i dessa med närområde som 
den huvudsakliga stadsutvecklingen skall ske. Det är här som de verkligt attraktiva stadsdelarna skall 
komma till. Det är här flyttkedjorna skall starta. Detta kräver nya grepp, kreativitet och 
målmedvetenhet som sannolikt vida överstiger det engagemang som ägnades åt t ex Hammarby 
sjöstad. För att lyckas krävs sannolikt en kombination av marknadsföring av identitet och livsstil 
anpassad till de olika platserna i kombination med medveten gestaltning. Tävlingar med deltagare från 
många samhällssektorer för att skapa intresse för de nya stadskärnorna och inspirera till nytänkande 
kan vara ett sätt. Vad vet vi t ex egentligen om vad som skulle kunna locka ungdomar och andra som 
idag söker stadsmässighet i sitt boende till annan plats än innerstaden? Vad ser de framför sig? Det 
måste vara möjligt att skapa en ny typ av stadsmiljö som passar både smak och plånbok. Samfundet 
S:t Erik ifrågasätter att de boendemiljöer som kommer till invid de nya kärnorna och som försöker 
likna innerstadsmiljön är vad som mest behövs. Det gäller att locka både befolkningsgrupper och 
verksamheter som verkligen gör skillnad till dessa kärnor. Att få detta att fungera samtidigt med 
föreslagets än större satsning i innerstan är förstås omöjligt. Det är dags att helhjärtat satsa på 
ytterstadens kärnor och på de för människor och verksamheter viktigaste sambanden där. 
 

Att förtäta innerstaden kan inte strikt funktionellt vara en prioriterad fråga. Tvärtom bör viss bevarad 
flexibilitet för framtida behov i synnerhet med dagens osäkerhet om framtiden vara viktigt. I 
översiktsplanen konstateras t ex att det saknas ytor för tillfälliga arrangemang.  Plats för mindre 
omlastningsterminaler närmare centrum efterlyses också. Det borde ses som en verklig lycka om det 
finns lite plats över. Att bygga bort hamnområdet i Värtan – Frihamnen kan inte motiveras med att det 
bryggar över gränsen mellan innerstad och ytterstad. Det ligger alldeles utmärkt lokaliserat för att även 
fortsättningsvis tjäna som omlastningsterminal och företagsområde för sjöfartsanknutna verksamheter. 
Däremot borde angelägna åtgärder för att förbättra innerstadens funktion, läka sår i stadsbilden och 
att återskapa förlorade skönhetsvärden nämnts i planen.  
 

En bättre redovisning av vad som konkret åsyftas med att göra den fysiska planeringen mer flexibel så 
att kommande etableringsbehov för företag lättare kan tillgodoses vore önskvärd eftersom den enligt 
samfundets mening står i motsatsförhållande till föreslagen förtätning och nybebyggelse vad gäller 
centralare delar av Stockholm. Vad vet vi som sagt om utvecklingen av sjöfarten? Vad vet vi om 
behovet av nybyggnad och synen på lokalisering av sjukhus och annan typ av samhällsservice i 
framtiden? Sannolikt är det korttänkt att som nu skett proppa ett befintligt institutionsområde område 
som Sabbatsbergsområdet fullt med bostäder att det inte finns expansionsmöjligheter eller att tränga in 
nya Karolinska som nu görs. Vad vet vi om behovet av lokalisering av nya byggnader för Sverige 
centrala funktioner? Inte är det orimligt att tänka sig att t ex departementen av säkerhets- eller 
funktionella skäl en dag finner läget i city mindre effektivt. Eller att starka önskemål uppstår att finna 
ett riktigt paradläge läge för en monumentalbyggnad. Frågan är av största vikt eftersom det kan vara så 
att vi står inför ett verkligt paradigmskifte beträffande såväl ekonomi, som levnadssätt och önskningar.   
 

I förslaget till Regionplan RUFS 2010 föreslås en tunnelbanelinje i höjd med Fridhemsplan för att 
skapa flexibilitet som alternativ till den stora spårkoncentrationen genom city. Detta nämns inte vad vi 
kunnat se i förslaget. Samfundet har i annat sammanhang framfört synpunkter på sårbarheten i 
nuvarande ordning.  
 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– att stärka utvecklingen av en flerkärnig struktur, att skapa sammanhang mellan stadsdelar och att 
skapa balans mellan innerstad och ytterstad bör prioriteras. 
– åtgärder i innerstaden skall tills vidare begränsas till att förbättra innerstadens funktion, läka sår i 
stadsbilden och att återskapa förlorade skönhetsvärden (Centralbron, Tunnelbanebron, Essingeleden 
mm) 
– undersöka möjligheten till komplementär dragning av central tunnelbanelinje 
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Strategiska områden, samband, spår och vägar  
 

I förslaget förs fram tio strategiska områden i ytterstaden och elva i centrala staden samt arton s k 
strategiska samband som i sammanhanget också dom ska läsas som exploateringsbara. Det är bara 
utgångsläget och en slags förkortad programtext om exploateringsmöjligheter och utmaningar som 
redovisas. Man anger inte något förhållningssätt. Därutöver anges sammanlagt sextiofyra nya 
trafikobjekt. Flera förslag är långt gångna som t ex Danviks lösen. Vore det inte rimligt att visa vad 
man konkret tänker göra?  
 

Av förslaget framgår att genomförandet ska föregås av strategisk planering på områdesnivå i 
samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag och många andra aktörer som kombineras med aktiv 
markpolitik. Samfundet ser en uppenbar risk i att detta ger förvaltningarna fritt spelrum att jobba fram 
långtgående och i praktiken redan låsta exploateringsinriktade planer som nog förkortar planprocessen 
och minskar kostnaderna för byggande, vilket är bra, men som kan leda till en stadsutveckling som 
förskräcker. Kompletteras inte dessa planer nu i översiktsplanen så är det viktigt att dessa planer inför 
genomförandet hanteras formellt som fördjupningar av översiktsplanen med dess krav på offentlig 
dialog enligt PBL.  
 

Samfundet saknar också en redovisning i ÖP av alla planer som sträcker sig över 
kommungränserna vid "Kista Science City", Ulvsundavägen, Kungens kurva - Skärholmen, längs 
gränsen mot Huddinge, vid Nackagränsen, vid gränsen mot Danderyd och Norra stationsområdet nya 
Karolinska mot Solna. Det är inte längre rimligt att ÖP stannar vid kommungränsen. 
 

Planeringsinriktning bör vara att: 
– de områden och strategiska samband som i förslaget förs fram som exploateringsbara ska inför 
genomförandet hanteras formellt som fördjupningar av översiktsplanen med dess krav på offentlig 
dialog enligt PBL 
– samma gäller trafikplatser.  
– de planer som sträcker sig över kommungränser skall ingå i översiktsplanen 

 
Trafikleder som förenande puls i stället för som barriärer  
 

För att minska barriärverkan skall även s k genomfartsleder, som inte förläggs i tunnel, utformas som 
vanliga stadsgator med de krav på trafikrytm, övergångsställen och utformning som normalt ställs på 
sådana. I Stockholms ytterstad och till viss del i dess närförorter liknar trafiklederna mer motorvägar 
på landsbygden än stadsgator. Det beror i hög grad på att Stockholms ytterstad till skillnad från 
motsvarande områden i de flesta andra europeiska städer byggts upp av från varandra avgränsade 
bebyggelseenklaver med s k naturområden/gröna kilar emellan. Vägarna förlades där stan ändå 
upplevdes som slut. 
 

Med dagens ambition att skapa samband blir det naturligt att se annorlunda på dessa leder som oftast 
inte har större trafikbelastning än vissa innerstadsgator. Genom att portarna vetter mot gatan och alla 
gående, cyklister och trafik rör sig i samma gaturum ger detta en livligare och tryggare miljö än om 
trafikslagen vore separerade. Trots detta finns fortfarande en tendens att vända entréerna från 
gaturummet och planera gångstråk och också spårvagnslinjer separat på andra sidan byggnaderna, trots 
att vi vet att många föredrar den typ av miljö och att det fortfarande finns tillräckligt av motsatsen. Så 
sker t ex vid Ulvsunda industriområde. Vill vi ha en blandad stad så borde vi väl anstränga oss än mer 
att inte vända ryggen mot utan i stället vilja beblanda oss med människorna från arbetsplatserna där. 
 
När det gäller buller finns ändå rimliga chanser att det kan nedbringas med hjälp av förbättrad teknik. 
Rimligt vore då att också nationella leder som t ex Esingeleden och E 18 i den mån som de måste 
finnas kvar i ytplanet anpassar hastighet och standard till det som gäller i staden. Trots kreativt sätt att 
hantera problematiken inom Stockholms kommun och län tillåts ändå dagens bullernormer påverka 
stadens utformning på ett ur andra aspekter negativt sätt som inte går att rätta till senare.  
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Skall förbifarten komma till så är det avgörande viktigt att allt görs för att den ska avlasta de radiella 
stråken på platser då motsatsen kan befaras eller på särskilt känsliga ställen. Ett sådant där 
Stockholms kommun i hög grad kan påverka situationen är trafiken från Mälaröarna genom 
världsarvet Drottningholms slottsområde mot Brommaplan. Den utgör ett helt oacceptabelt intrång i 
slottsmiljön. Det är samfundets bestämda uppfattning att kraftfullast möjliga åtgärder som t ex 
vägavgifter behöver vidtas för att minska trafikbelastning och vägbredd. Detta borde vara möjligt med 
tanke på att förbifarten ger de boende på Mälaröarna alternativ till att köra genom slottsområdet. 
Smalare och mindre belastad väg skulle också vara en nödvändig kompensation för den skada som 
förbifarten och särskilt dess avfarter vållar på det historiska värdet och på upplevelsen av 
helhetsmiljön runt världsarvsområdet på Lovö.  
 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– gatulivet och tryggheten befrämjas genom att olika trafikslag samlokaliseras och att entréerna 
placeras så att detta underlättas 
– en trafikled när den passerar Stockholm går över till att bli en bred stadsgata med den bredd mellan 
husen och de hastigheter som gäller stadsgator som tex Sveavägen eller St Eriksgatan. 
– förlegade stadsmönster får inte permanentas eller etableras p g a att man ännu inte lyckats bemästra 
biltrafikens bullernivåer  
 

– åstadkomma åtgärder som leder till minskad trafikbelastning och möjliggör minskad vägbredd 
genom världsarvsområdet Drottningholm 

 
 

Utvecklingsmöjligheter för företag och individer 
 

Kreativ boendemiljö   
Vad krävs då mer för att uppfylla stadens mål att vara en mångsidig, upplevelserik och innovativ 
stad? Att åstadkomma en blandad stad av den stad som med åren blivit mer funktionsseparerad är som 
framgår av förslaget en prioriterad fråga. Tveksamt är dock om den stad som skisseras verkligen 
kommer att inspirera till egenaktivitet och innovation vare sig i form av företagande, konstnärlig 
verksamhet eller hobby i tillräcklig omfattning. Fortfarande planeras t ex om än i mindre omfattning 
än tidigare halvcentralt belägna företags/industriområden de s k stadsutvecklingsområdena att fasats 
ut.  
 

Vad vi förstår avses blandningen bestå i att plats för verksamhet ges i de nya bostadshusens 
bottenvåningar. De områden som anses förebildliga består av prydliga bostadshus med lyxiga butiker, 
kontor eller liknande i bottenvåningarna helt utan annan praktisk verksamhet. Ev kvarvarande delar av 
äldre verkstadsmiljö skiljs noggrant av som i Ulvsunda. Vart ska då serviceverksamhet, hantverkare, 
konstnärlig verksamhet och olika typ av hobbyverksamhet för innevånarna som små båtvarv och 
verkstäder ta vägen? Det är verksamheter som inte har råd med nybyggnadshyror och som ofta 
behöver plats för t ex upplag men som utgör en grogrund för utveckling och vitaliserar stadsmiljön. 
Relativt centralt belägna institutions-, industri och hamnområden som Sabbatsbergsområdet, Norra 
station, Ulvsunda industriområde, Lövholmen, Frihamnen har hittills utgjort en resurs för denna typ av 
behov.   
 

Människor behöver se annat än bostäder och shopping i sin vardag för att inspireras till innovativ 
verksamhet. Att ha vuxit upp och inte ha sett annat än prydliga bostäder dessutom i trendig arkitektur 
från samma tidsperiod i sin närmiljö kan inte stimulera till självaktivitet.  De personer eller de varor 
som dagligen behövs för att hålla staden vid liv skall inte behöva transporteras från dess periferi. Det 
kan vara plåtslagare, rörmokare, grus, sand, drivmedel bara för att välja några. Och vi skall inte 
behöva köra genom halva stan för att laga bilen. Det perfekta får inte bli ofta det godas fiende i dagens 
planering. Tag vara på den befintliga gamla industrimiljön och integrera den. En likaså viktig fråga att 
ta tag i att det lilla av motsvarande verksamheter i Stockholms innerstad försvinner. 
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Förutsättningarna för kreativt arbete är avgörande för såväl Stockholms attraktivitet som ekonomiska 
utveckling. Det är av yttersta vikt att det också i relativt centrala lägen finns udda lokaler till måttlig 
hyra. I en genomplanerad stad med fina bostäder och kontor i alla attraktiva lägen finns risken att de 
kreativa ger sig iväg.  I dag finns inte en enda ledig äldre industrilokal med billig hyra att uppbringa.  

 
Livskraftigt näringsliv och nyföretagande 
Resonemangen i förslaget förefaller bygga på att mer gängse typ av industriområden inte längre 
behövs. Visst går utvecklingen mot mer högteknologisk och kunskapsintensiv verksamhet. Men det 
betyder inte att det inte behövs en blandning av praktiska och mer sofistikerade verksamheter. De 
behövs ofta sida vid sida för att stödja varandra. Samfundet ifrågasätter uppgiften om att efterfrågan på 
nya verkstadslokaler varit liten under senare år. Att uppbringa en verkstadslokal närmare Stockholms 
centrum än Södertälje torde vara svårt möjligtvis med reservation för vad som kan ha hänt med 
anledning av finanskris och begynnande lågkonjunktur som vi ju ändå hoppas är en parentes.  
 

För att kreativa människor skall utveckla sina idéer i nya företag krävs billiga oömma lokaler i 
omgivningar med såväl praktisk som intellektuell verksamhet inte alltför långt från stadskärnan. Det 
behövs en blandning såväl beträffande fysisk utformning, behov av lager och lastytor som avseende 
standard och lokalhyror. Samma gäller konstnärlig verksamhet. Det är nog inte i äldre omsorgsfullt 
renoverad industribebyggelse av hög arkitektonisk klass eller i bottenvåningarna i nybyggda 
bostadshus som nyentreprenörer och konstnärer väljer eller ens har möjlighet att etablera sig utan 
snarare i den halvskruttiga bebyggelse som successivt rivs i de så kallade stadsutvecklingsområdena.  
  
Serviceverksamhet behöver ett flöde av människor som rör sig genom stadsbygden. Särskilt i 
invandrartäta områden får de enligt planen ökade sammanhangen stor betydelse för möjligheten att 
driva sådana företag 
 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– bevara och integrera befintliga kvarvarande företags/industriområden i sammanhängande stadsmiljö 
– utred och finn möjligheterna till fortsatt etablering av hantverksföretag mm också i innerstan. 

 
Ta vara på värdena 
 

Respekt för värden 
Inom Samfundet S:t Erik upplever vi att respekten för ianspråktagande av såväl ekonomiska resurser 
som kultur- resp naturresurser minskar. Att bygga på industri och hamnområden, i centralt belägna s k 
gluggar och på vindar innebär p g a trånga och komplicerade byggplatser, svåra grundläggnings- 
förhållanden, lågt i förhållande till stigande vattennivåer och oftast stora behov av marksanering helt 
enkelt slöseri med resurser och ger inte så mycket för pengarna som man skulle kunna kräva. Mycket 
talar också för att dagens metod att gräva bort den förorenade marken, vilket är nödvändigt för att 
kunna bygga just bostäder på den, inte är långsiktigt hållbart vare sig ur ekonomisk synpunkt eller ur 
miljösynpunkt. De många oerhört dyrbara byggena kommer till för att de inte anses möjligt att skapa 
lönsamhet annat än i de idag mest attraktiva lägena. Kan det vara sunt i ett hållbarhetsperspektiv? 
 

Samtidigt förefaller byggnader och stadsmiljö vara på väg att ses som kortsiktig förbrukningsvara i 
stället för som värdefullt kapital. 1800 - talshusens solida väggar rivs för att åstadkomma den just för 
tillfället moderna kontors- eller kökslösningen. Värdefulla äldre byggnader perforeras av installationer 
för bl a kyla för att uppnå det perfekta klimatet. Konstruktionerna i de gamla husen utsätts för faror 
genom omfattande vindsinredningar. Man måste fråga sig om vi inte förblindats av våra standardkrav 
när detta får ske så oreflekterat. Hur kan vi tro att vi uppnår ett hållbart samhälle genom tekniska 
lösningar samtidigt som vi så uppenbart slösar med såväl ekonomiska som kultur- resp naturresurser? 
Frågan är om vi någonsin igen kommer att kunna skapa miljöer med samma hållbarhet och kvalitet 
som den s k stenstadens och om inte de pengar som används för onödigt dyrt byggande kunde 
användas bättre? Det som driver på resursslöseriet i en stad som Stockholm är stigande marknadspriser 
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in mot centrum och bristande tilltro till att det går att skapa motsvarande stadsvärden i ny form på nya 
platser. Staden har dock möjlighet att påverka markpriserna och vad marknaden är beredd att betala 
för är inte en evig sanning. Den går att påverka. 

 
Skapa boendemiljöer som ger mer värde för pengarna 
Samfundet S:t Erik anser att det är avgörande viktigt för Stockholms utveckling att skapa ny attraktiv 
stadsmiljö på platser där det är mer praktiskt att bygga och ger miljöer med mer värde för pengarna 
än på vindar, svårsanerade hamn och industritomter eller på annat sätt komplicerade byggplatser.  För 
att åstadkomma detta krävs som tidigare nämnts nya grepp, kreativitet, mod och tilltro till att det 
faktiskt måste gå att skapa tillräcklig attraktivitet hos ny bebyggelse också inom mindre etablerade 
områden som t ex inom de regionala stadskärnorna. 
Samfundet förvånas över att inte dagens syn på vad som är marknadsmässigt gångbart att bygga inte 
ifrågasätts i utvecklingsplanen. 

 
Planeringsinriktning bör vara att: 
– en verklig kraftsamling bör göras kring att skapa attraktivitet och goda marknadsmässiga villkor på 
nya platser där det går att bygga till betydligt billigare pris än på de platser som idag upplevs som 
attraktiva. - platser där det är mer praktiskt att bygga och ger miljöer med mer värde för pengarna än 
på nuvarande svårsanerade lågt belägna hamn och industritomter eller på annat sätt komplicerade 
byggplatser. 
– utvärdering av hittillsvarande vindsinredningars långsiktiga påverkan på befintliga byggnader sker 
innan ytterligare bygglov ges 

 
Stadsbilden och identiteten 

  
Slutligen vill samfundet S:t Erik återkomma till det som vi i det långa tidsperspektivet ser som den 
största utmaningen att vårda oss om, Stockholms stadsbild och dess kulturella och historiska värden 
till allas vår nytta och . Samfundet har med mycket stor förvåning iakttagit att nästan alla texter om 
stadens kulturhistoriska värden som funnits med i tidigare översiktsplaner utgått.  Detta har skett trots 
att den kanske största utmaningen i en växande storstad är att, som sägs i förslagets förord, möta 
behoven hos en växande befolkning och samtidigt bevara och utveckla stadens skönhet och värdefulla 
stadsmiljö. Stockholm har ju en bebyggelse med stora, mestadels väldokumenterade, kulturhistoriska 
värden som behöver skyddas mot förändringar. Den redovisade föreslagna planeringsinriktningen (s 
33): ”Planeringen skall säkerställa att stadens kvaliteter tas tillvara och utvecklas. Förändringar och 
tillägg analyseras med utgångspunkt från hur de inverkar på stadens skönhet, historiska värden och 
karaktär som de beskrivs i Stockholms byggnadsordning i ÖP 99” är givetvis utmärkt. Men någon 
redovisning av dessa värden vare sig på karta eller i text finns inte. Inte ens över riksintressena för 
kulturmiljövården ges en beskrivning.  
 

Ett av översiktsplanens syften är att redovisa hur man avser att tillgodose riksintressena, men i 
föreliggande text är de inte ens uppräknade. Här krävs en omfattande komplettering. Översiktsplanen 
måste dessutom redovisa vilka instrument man avser använda till skydd för dessa värden. I första hand 
gäller det införande av adekvata q-bestämmelser, som ännu saknas för ett antal av dessa områden. 
Härutöver erfordras lättillgängligt och genomarbetat informationsmaterial om hur värdena bör 
tillvaratas – ett område där Stockholm har stolta traditioner. Erfarenheten visar klart att 
kulturhistoriska värden och stadsbildsvärden inte ”klarar sig själva”. Det erfordras en kvalificerad 
tillståndsgivning och omfattande rådgivning.  
 

Man har också helt underlåtit att nämna att det i tidigare översiktplaner redovisats ett antal områden 
som utan att äga ett nationellt intresse ändå har ett påtagligt kulturhistoriskt värde – områden där 
”särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden” (ÖP 99). Även om ny kunskap 
framtagen i samband med den pågående ytterstadsinventeringen kan komma att justera några av dessa 
avgränsningar måste man givetvis för användare av översiktsplanen omnämna att sådana områden 
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finns. Genom de omfattande nya inventeringarna och klassificeringarna finns ju idag ett bättre 
underlag för tillämpningen av den PBL:s lagrum om tillvaratagande av kulturhistoriska värden. I 
tidigare översiktsplaner har hänvisats till stadsmuseet klassificeringskartor, som ju vad gäller 
innerstaden också behandlats av KF - där man klart uttalade att kartan skall utgöra kulturhistoriskt 
underlag till de riktlinjer om kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen som tidigare antagits. Nu finns 
ingen information om detta!  
 

I gällande översiktsplan finns redovisad planeringsinriktning för speciella bevarandeområden.  
Beträffande Gamla stan anförs att ett nytt miljöprogram skall tas fram. Behovet är mycket stort. Men 
ett sådant har inte prioriterats inte heller nödvändig översyn över befintlig detaljplan. Situationen i 
Gamla stan vad gäller bristande information till fastighetsägarna är dessutom djupt oroande. 
Kulturhistoriska värden äventyras inte sällan på grund av kunskapsbrist. I ÖP 99 finns också en 
redovisad inriktning angående kulturhistoriskt värdefulla byggnader. T ex ligger Stadsmuseets 
klassificering som underlag vid bygglovprövning, byggsamråd och detaljplanering. Också denna 
självklara och enkla hanteringsordning finns inte redovisad i föreliggande förslag.  
 
Den bilagda miljökonsekvensbeskrivningen framhåller de stora utmaningar när det gäller 
kulturmiljövärden och stadsbild som översiktplanens stadsbyggnadsstrategi innebär. Att låta 
innerstaden utvecklas och växa kommer oundvikligen leda till konflikter mellan nybebyggelse och 
befintliga kulturhistoriska och stadsmässiga värden. Stadens ambition måste givetvis vara att skydda 
kulturhistoriskt dokumenterade värden genom aktivt planarbete.  Någon sådan intention redovisas inte 
alls i föreliggande förslag. Man framhåller också att samrådsunderlaget kan innebära betydande 
negativa konsekvenser för kulturmiljöer med vetenskapligt värde som t ex ”fula industrimiljöer”(s 13). 
Dessa och andra befarade konflikter mellan olika intressen som innebär fara för kulturvärdena bör 
enligt samfundet fokuseras mer och utredas inom den övergripande planeringen.   
 
 
Stockholms byggnadsordning 
Att byggnadsordningen inte längre avses vara en del av översiktsplanen är utomordentligt olyckligt. 
Det räcker inte att hänvisa till den i ÖP 99. Att den som man nu föreslår skall resultera i ett program, 
som inte ens stadens högsta beslutande organ, utan endast stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden 
står bakom räcker inte. Att den som nu är en del av översiktsplanen för med sig att den är ett 
dokument som uttrycker de allmänna intressena enligt PBL, vilket ger den betydligt större tyngd. Att 
den utgör en del av översiktsplanen är dessutom praktiskt och borgar för att den uppmärksammas 
eftersom denna ju används av alla som vill bygga och förändra, av projektörer, planhandläggare, 
bygglovprövare osv. Byggandsordningen bör allt framgent vara en del av översiktsplanen och därmed 
förbli ett dokument som utrycker allmänna intressen enligt PBL 
 

Byggnadsordningen är genom den kunskap om stadens värden som den förmedlar också ett oersättligt 
hjälpmedel i allt planerings och projekteringsarbete. Denna kunskap skulle annars behöva tas fram 
inför varje förändring i staden. Den inledda bearbetningen i samarbete med stadsmuseet är givetvis 
utmärkt och högst nödvändig. Man blir dock orolig när man på modellen på kulturhuset ser 
kvartersformer upprepas på nya platser som borde få en annan typ av bebyggelse. När kvarteren bara 
jäser på bredden och höjden blir det inte bättre. Den utmärkta beskrivningen och analysen av 
naturlandskapets karaktärsdrag och stadskaraktärerna hos stadens olika delar behöver kompletteras 
med ett avsnitt om den gemensamma karaktären hos Stockholm som helhet avseende bebyggelsen och 
hanteringen av det gröna och dess lokalisering i relation till topografi, landskap och vatten. Avsnittet 
om Stockholms strandbebyggelse inkl bad och båtklubbar, kajer och hamnområden, industri mm 
behöver kompletteras. Likaså bör tilläggas analys och kunskapsunderlag avseende grönskan i t ex 40-
talsområden som Abrahamsberg eller Västertorp enligt tidigare resonemang. Här behövs exempel på 
goda lösningar liknande dem som staden tidigare tagit fram till hjälp för ägare av småstugor och 
funkishus i södra Ängby. Förhållningssättet till det gröna handlar även om dessa mindre ytor, inte bara 
de stora som Årstafältet och Järvakilen. 
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För samfundet är det obegripligt varför det, som framgår av en fotnot, skulle behöva förtydligas ”att 
byggnadsordningen möjliggör nya spännande tillägg som utformas i kontrast tillomgivande 
bebyggelse”. Det är genant att på detta sätt demonstrera den totala okunskap om vad som ingår i 
normalt kompetent arkitektarbete. Eller är det allmän misstänksamhet mot kunskap som detta vittnar 
om? I översiktsplanen konstateras dessutom ”att erfarenheterna av tillämpningen av 
byggnadsordningen överlag är goda. Nya tillägg har kunnat utvecklas såväl i samspel med som i 
medveten kontrast till den omgivande bebyggelsen”. 

 
Stadsprogrammatiskt förhållningssätt  
Vad är gemensam karaktär och identitet innerstad/ytterstad att ta fasta på? Ett framtida 
förhållningssätt till den gemensamma karaktären hos Stockholm som helhet avseende bebyggelsen och 
hanteringen av det gröna och dess lokalisering i relation till topografi, landskap och vatten behöver 
diskuteras och etableras. Kalla det ett stadsprogrammatiskt förhållningssätt som anger synen på 
helheten. I samband med att stora förändringar av ytterstaden som sannolikt också måste beröra dess 
grundstruktur och förhållningssättet till de gröna kilarna är aktuella så är det än mer viktigt än tidigare 
att beskriva och analysera bebyggelsens och grönskans utformning och lokalisering i relation till 
topografi och landskap mer i stort. Vi måste ha en klar bild av vari särdragen i stadslandskapet består d 
v s förhållningssättet till vatten, åsar, dalar, förkastningsbranter, siluetter och vad som är 
grundläggande för att den gröna karaktären skall behållas så att framtida utveckling kan ske på ett 
medvetet sätt också avseende stadsbilden. Här återstår mycket. 
 

Det är rimligt att se på Stockholm som en helhet eftersom topografin i grunden är densamma i 
innerstad som i ytterstad. Det är i verkligheten det som vi har att förhålla oss till. Skärgårdslandskapet 
har sedan urminnes tid bestämt var boplatser och samhällsbildningar lokaliserats om än fjärdarna i dag 
stigit ur vattnet och till stora delar övergått i dagens gröna kilar. Genom medveten rytm mellan högt -
lågt, tätbebyggt - glest- grönt i samklang med topografin går det att bygga vidare på denna och 
samtidigt bidra till en ur alla andra aspekter god stadsmiljö. Flerkärninghet som gör det möjligt för fler 
att bo i riktigt tät innerstadsmiljö samtidigt som det är möjligt att bo något glesare i grönare miljö 
mellan dessa kärnor i en stad som ändå hänger samman med gång och cykelavstånd till en stadskärna 
upplevs därför som riktigt också med utgångspunkt i topografin. Storstäder som bara brer ut sig 
erbjuder i allmänhet en tristare och mindre upplevelserik miljö, kanske också mindre funktionell. Det 
kan komma att framstå tydligt om det en dag visar sig att vattenvägarna behövs av praktiska skäl och 
vissa andningshål behövs för miljön av miljöskäl. 
 

Planeringsinriktning bör kompletteras med att: 
– ytterligare kunskap och analys av Stockholms strandbebyggelse, inkl bad och båtklubbar, kajer och 
hamnområden, industri mm behöver tillfogas 
– likaså avseende grönskan i t ex 40-talsområden som Abrahamsberg eller Västertorp 
– Ett framtida förhållningssätt till den gemensamma karaktären hos Stockholm som helhet avseende 
bebyggelsen och hanteringen av det gröna och dess lokalisering i relation till topografi, landskap och 
vatten behöver beskrivas, analyseras, diskuteras och etableras.  

 
Strandområden 
Strandområdena bör ges en helt annan uppmärksamhet än hittills. 
Inte minst ur stadsbildssynpunkt bör också de speciella värden och karakteristika som strandmiljöerna 
besitter ytterligare analyseras så att det som kan ses som speciella värden ytterligare kan förstärkas. 
Det kan handla om hur med bebyggelse hantera dramatiken i höjderna och de mörka 
förkastningsbranterna och kontrasten mellan Mälarlandskapets stilla mjukhet och värme och 
Östersjöns mer karga natur. Det kan handla om den alldeles unika läsbarheten av olika historiska 
skeden. Det handlar om siluetten. Vad händer med denna när byggnader i city höjs med flera våningar. 
Vad händer med känslan av luft och rymd som karaktäriserar skärgårdslandskapet om spårområdet 
bebyggs med kompakt bebyggelse av liknande höjd som det nya hotellet? Inte blir det mycket kvar av 
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upplevelsen av det speciella landskapet. Den kompakthet man eftersträvar där kanske både behövs och 
blir mer lönsam om man koncentrerar sig på utveckling av ytterstaden. 
 

Sjöfartsstadens värden får inte förfuskas. Samfundet S:t Erik ser faror i att den utveckling som pågår i 
ivern att ge turister och stockholmare bekväma och trendiga gångstråk utmed vattnet dessa väsentliga 
värden går till spillo. Stockholm har en lång historia som sjöfartsstad. Stenstadens vattenfront är 
karaktäristisk med sina ståtliga byggnadskvarter direkt intill de ännu fungerande breda kajerna. Det är 
en storlagenhet i detta som inte får plottras bort. Att bevara den kärvt marina karaktär hos kajer som t 
ex Skeppsbron är en väsentlig del av upplevelsen av Stockholm. Hur spännande blir Stockholms 
historiska vattenfront om man där bara möts av restauranger, turistanläggningar, eleganta gångstråk 
och på vissa ställen välputsade fritidsbåtar. Hur spännande är det att promenera längs kajer utan 
praktisk verksamhet som bara nyttjas av flanörer och turister. Hur spännande blir vattenytorna om 
vattnet reduceras till en sorts nöjes- och lekplats. Med tanke på karaktären av sjöfartsstad är det därför 
viktigt att byggnader och verksamheter som har med denna att göra som t ex Waxholmsbolagets 
gamla tullhusmagasin på Blasieholmen eller de små rester av industribebyggelse som finns kvar t ex 
vid Liljeholmens kajer får finns kvar. Särskilt viktigt är förstås att det begränsade utrymme som finns 
kvar vid våra vatten verkligen används för verksamhet med marin anknytning. 
 

Rent praktiskt är det så att skall vi kunna ha fungerande sjötrafik i Stockholms vatten så måste det här 
och där längs kajerna finnas människor och utrymmen som servar båtarna och deras besättningar. Det 
måste finnas plats för i och urlastning och lokaler för t ex reservdelar. Det som sker att sådana 
verksamheter successivt flyttas är orimligt. I det långa loppet så är det vardagens sysselsättningar som 
är intressanta för turisterna. 
 
Planeringsinriktning bör kompletteras med att: 
– kunskap om värden hos Stockholms strandmiljöer –park och naturstränder och deras relation till 
bebyggelsen, hobbyverksamhet som bad och båtklubbar, kajer och hamnområden, sjönäraindustri mm 
tillfogas Stockholms byggnadsordning. 
– den marina karaktären på Stockholms historiska kajer skall värnas, verksamhet som behövs för 
sjöfarten skall prioriteras 
– lokalisering vid Stockholms stränder skall förbehållas verksamhet med marin anknytning 

 
Skönhetsfläckar Spännande byggnader 
Samfundet är den första att hålla med om att det som byggs i city skall ha högklassig arkitektur. 
Värdig en huvudstad skulle man kunna tillägga. Mot detta har syndats alltför mycket. Visst kan det 
också vara spännande byggnader som sticker ut. Men det sistnämnda är alltför komplicerat för att 
göras till ett mål i sig. Hur kommer de byggnader som i dag sticker ut och är omtalade runt om i 
världen att stå sig? Den så kallade Bilbaoeffekten kan inte vara tillämpbar i Stockholms innerstad. Det 
är betydligt lättare att hitta exempel på starkt avvikande arkitektur, om än arkitektoniskt högklassig, 
som försämrat upplevelsen av den befintliga stadsmiljön än på motsatsen. Men visst finns det exempel 
på så kallade spektakulära byggnader som satt redan välmående städer på världskartan. Sidneyoperan 
är ett. Men det kräver alldeles speciella förutsättningar. Inte blir det bra om byggnader med en sådan 
ambition att synas trängs in på ett trångt kajområde som t ex på Blasieholmskajen. Inte ens 
Stadsgården räcker till.  
 

I Stockholm finns många riktigt ruggiga skönhetsfläckar som bör bort. I samband med arbetet med 
Slussen bör möjligheten att gräva ner tunnelbanan utredas. Centralbron i ytläge är orimlig i längden. 
Ett flertal andra trafikleder bör som ovan nämnts utformas som stadsgator eller boulevarder i den mån 
som de inte kan grävas ner. Området kring Tegelbacken kan inte i längden förbli som det är. Listan 
kan göras lång. 
 

Planeringsinriktning bör vara att: 
– det är därutöver viktigt att staden arbetar för byggnader av högsta kvalitet. I strategiska områden i 
ytterstaden är det viktigt att tillföra landmärken i form av spännande verksamheter och arkitektur  



 
Post- och Telefon                Telefax                    E-mail                                            Postgiro                Bankgiro                   Org.nr. 

besöksadress                    

   
Köpmangatan 5, nb                 08-21 09 24          08-21 90 97             samfundet.st.erik@telia.com         15 70 57 - 1            820-1550                   80 2003 - 3950 
111 31 STOCKHOLM   

16

Konsekvensbeskrivningar 
 

Enligt miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning genomföras som tar upp de miljömässiga 
aspekterna. Det är föredömligt att i denna översiktsplan också sociala och ekonomiska aspekter har 
fogats till bedömningen av den miljömässiga hållbarheten. Samfundet vill i detta sammanhang betona 
att detta borde genomföras generellt i allt planarbete. 

 
Se helheten Stockholm är inte bara Stockholms kommun 
 

Samfundet anser att större uppmärksamhet bör ägnas åt hur de kommuner som tillsammans formar 
storstaden Stockholm skall samverka. Samfundet S:t Erik ser idag stora problem i bristande 
helhetssyn. Det är ett faktum att för mycket mark som ligger förhållandevis nära citykärnan i till 
Stockholms kommun angränsande kommuner tas i anspråk för förhållandevis gles bebyggelse 
samtidigt som efterfrågan på mark för byggande ökar. Det är helt enkelt för mycket urban sprawl. 
Också mark som borde ses som en viktig tillgång för fritiden i en växande och allt tätare 
storstadsregion bebyggs p g a mycket kortsiktiga ekonomiska motiv eller mark för att bevara 
möjligheten till konsumentnära terminaletableringar för sjöfart, för småföretag, industrietableringar 
med unika behov eller störande och extensiv verksamhet. Kommuners egenintresse styr i alltför hög 
grad på bekostnad av vad som är bra för helheten. Det är frågor som skulle behöva hanteras i ett 
gemensamt forum med betydligt större beslutskraft än den regionala utvecklingsplanens. Men idag 
finns inte något annat självklart och lagstadgat forum utöver respektive kommuns egna planer.  
 

Självklart pågår mycket bra samverkan i enskilda frågor som t ex mellan Stockholm – Solna vid Norra 
station och nya Karolinska. Men dessa behandlar oftast aktuella detaljproblem och löser inte de stora 
frågorna om Stockholms utveckling i ett längre perspektiv. Framförallt hanterar de inte de sannolikt 
mycket stora utmaningar som vi sannolikt står inför med anledning av klimatsituationen.  Samfundet 
S:t Erik anser att Stockholms kommun som största part bör ta på sig en pådrivande roll i detta. Vill vi 
att utvecklingen av Stockholm till en attraktiv och ledande världsstad, en motor för ett stort omland 
skall kunna ske på ett bra sätt till nytta för länet, regionen och Sverige måste någon ta på sig ett större 
ansvar än idag för att utveckla de instrument och metoder för genomförande av utvecklingen som 
krävs för att säkra övergripande, långsiktiga intressen och flexibilitet för framtida oförutsedda 
förändringar. 

 
Slutord    
Vi får inte glömma att vi p g a klimathotet sannolikt står inför ett paradigmskifte lika stort 
som järnvägens införande och industrialiseringen. Det kan föra med sig nya värderingar som 
det idag är omöjligt att sia om.  
 
 
Kerstin Westerlund Bjurström 
Ordförande Samfundet S:t Erik 
 
 
Kopia enligt samfundets utsändningslista 
 
 
 
Samfundet St Erik är en ideell förening. Gemensamt för dess medlemmar är ett genuint 
intresse för Stockholm. Samfundet verkar för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses 
vid Stockholms omdaning och utveckling.                                  www.samfundetsterik.se 
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