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Synpunkter på översiktsplanen 2015-10143. Samråd. 
 
Sammanfattning 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till översiktsplan och har följande 
synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde: 
 
• Översiktsplanen är alltför allmänt hållen för att enligt PBL:s syfte kunna vara vägledande för 

beslut i plan- och byggärenden. De vackra orden motsvaras inte av tydliga riktlinjer för att göra 
planen operativ och planen utgör därmed också ett otillräckligt underlag för en meningsfull dialog 
med medborgarna. Översiktsplanen ger intryck av att ha utformats främst för att så lite som 
möjligt utgöra ett hinder för kommande projekt. Översiktsplanen bör därför bearbetas för att 
motsvara syftet enligt lagen. 

• Översiktsplanen visar inte tillräckligt tydligt hur riksintressen för kulturmiljövården ska 
tillgodoses. Ett stort antal projekt har genomförts och aktualiserats som skadar viktiga uttryck för 
riksintresset för Stockholms innerstad. Det saknas ett helhetsperspektiv på hur fortsatt utveckling 
av innerstaden bör ske varför SBF föreslår att staden omgående i en demokratisk process arbetar 
fram en områdesplan för innerstaden med tydliga riktlinjer för att undvika fortsatt skada på 
uttrycken för riksintresset.  

• Det saknas riktlinjer för viktiga kvaliteter i stadsmiljön bl.a. principer för gestaltning av ny 
bebyggelse och för erforderlig grönstruktur för rekreation och lek samt med hänsyn till 
klimataspekter. Dessa viktiga faktorer för stadsmiljöns kvalitet bör utvecklas och förtydligas som 
riktlinjer i översiktsplanen.   

• Täthetsbegreppet används onyanserat och formuleringen "hög täthet" används på ett sätt som om 
detta är ett mål i sig, ju tätare dess bättre. En diskussion och analys av begreppen täthet och 
stadstyper bör föras in i översiktsplanen. 

• Utvecklingen i Stockholms kommun har under senare år skett med en kraftig exploatering i de 
centrala delarna av kommunen i strid med inriktningen att också utveckla kärnorna i regionen 
enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Därför bör i första hand strukturbilden A i RUFS 
2050 vara vägledande för fortsatt stadsutveckling i regionen. Härigenom kan det hårda 
exploateringstrycket på Stockholms innerstad minska och segregationen kan motverkas genom att 
utveckla stadsmiljöer av hög kvalitet i regionens övriga kärnor. Det regionala perspektivet bör 
alltså föras in i översiktsplanen. 

 
Översiktsplanen motsvarar inte syftet enligt PBL 
Översiktsplanen ska enligt PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön och ge vägledning för beslut i plan- och byggärenden. Även om samrådshandlingen innehåller 
många kloka och självklara resonemang är den dock  alltför allmänt hållen, både i brödtext och 
planeringsinriktningar. Översiktsplanen beskriver alltså inte tydligt hur staden är tänkt att utvecklas i 
väsentliga avseenden som rör stadsmiljöns kvalitet.  
 
Avsaknaden av tydliga riktlinjer betyder att planen inte är operativ. Planen ger därför inte tillräckligt 
stöd vid den löpande handläggningen av detaljplane- och bygglovsärenden. Planen har inte heller ett 
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innehåll som ger förutsägbarhet för byggherrar och andra aktörer på marknaden. Det är svårt att 
föreställa sig hur den detaljplan skulle se ut som skulle anses strida mot översiktsplanen. Planen tycks 
alltså utformad för att så lite som möjligt utgöra ett hinder för de projekt som aktualiseras, oftast på 
initiativ av hugade byggherrar. Med andra ord motsvarar inte översiktsplanen det syfte som anges i 
PBL. 
 
Inte heller är översiktsplanen ett tillräckligt tydligt underlag för den demokratiska processen trots att 
det i planen anges att "stadens ambition är en utvecklad delaktighet för stockholmarna inom ramen för 
stadsutvecklingsprocesserna". En ytterligare faktor som visar stadens ointresse för en meningsfull 
demokratisk process är att samrådstiden, trots infallande julhelg med långa ledigheter, ändå inte 
förlängs med en dag utöver den stipulerade lagstadgade samrådstiden.  
 
Stockholms kulturmiljövärden måste värnas utifrån en helhetssyn 
SBF konstaterar att ett stort antal projekt genomförts och aktualiserats som skadar stadens stadsbild 
och försämrar stadsmiljöns egenart och kvalitet. Som exempel kan nämnas Waterfront Congress 
Centre som otillbörligt försvagar stadshusets dominans i stadsbilden, Scandic Continental Hotel som 
med 17 våningar kraftigt reser sig över omgivningen och bryter den samlade takfotslinjen utmed 
Vasagatan, de planerade rivningarna av 1800-talshus i kv. Sperlingens backe och del av det s.k. 
Astoriahuset i kv. Riddaren, projektet Nobel Center som med sin stora volym avsevärt skulle bryta 
skalan i förhållande till omgivande stenstad och skymma viktiga siktvinklar i stadsbilden och 
dessutom innebära rivning av ytterligare kulturhistoriskt värdefull äldre bebyggelse samt 
Slussenprojektet som inneburit att den unika trafiklösningen från 1930-talet försvinner. Härtill 
kommer de successiva påbyggnaderna av husen i stadskärnan som nu blivit legio och medför negativa 
förändringar av gaturummen som genom de ökade hushöjderna får en annan skala och blir mörkare 
och solfattigare. Utanför själva stadskärnan kan nämnas projekt som Tellus towers, Hjorthagsskrapan, 
och planerade skyskrapor i Marievik som om de genomförs drastiskt bryter mot stadens samlade 
siluett. 
 
Detta är aktuella exempel på de löpande förändringar som nu sker och som skadar många av uttrycken 
för riksintresset för kulturmiljövården för Stockholms innerstad. Projekten aktualiseras och bedöms ett 
och ett utan tanke på den kumulativa effekten av alla dessa påtagliga ändringar av skala och 
höjdrelationer i stadsbilden. När projekten väl blir offentliga verkar beslutet om genomförande redan 
vara fattat. Den demokratiska processen blir därför närmast meningslös - staden negligerar protesterna 
eftersom man redan i huvudsak låst sig för ett genomförande av projektet och kulturvårdande 
myndigheter och organisationer samt medborgarna blir frustrerade över att inte få gehör för sina 
synpunkter.  
 
Det saknas alltså ett helhetsperspektiv på utvecklingen av innerstaden och det saknas en analys av de 
långsiktiga effekterna av dessa angrepp på uttrycken för riksintresset. I översiktsplanen anges att 
staden bedriver ett kontinuerligt arbete på områdesnivå. Detta är utmärkt eftersom gapet mellan 
översiktsplanen och detaljplanen är för stort för att möjliggöra nödvändiga nyanserade avvägningar 
mellan olika allmänna intressen. SBF konstaterar dock att den kanske allra viktigaste områdesplanen - 
den för innerstaden - hittills inte har presenterats. I stället fortsätter staden att genomföra projekt efter 
projekt utan eftertanke och enligt "frimärksmodellen". Den text angående hur riksintressena ska 
tillgodoses, bl.a. för innerstaden, som anges i riksintressebilagan är allmänt formulerad och enligt 
SBF:s mening inte tillräckligt tydlig för att visa hur riksintressena för kulturmiljövården ska 
tillgodoses, vilket är ett krav för översiktsplanen enligt PBL  
 
SBF föreslår att staden omgående i en demokratisk process arbetar fram en områdesplan för 
innerstaden med tydliga riktlinjer för att undvika fortsatt skada på uttrycken för riksintresset. En väl 
genomförd sådan planering på områdesnivå och med en process i öppen samverkan med medborgarna 
bör innebära både bättre förutsägbarhet för genomförbarheten av olika projekt och smidigare 
detaljplaneprocesser. 
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Inriktningen mot en hög kvalitet i stadsmiljön måste preciseras i tydliga riktlinjer 
Stadsmiljöns kvalitet har stor betydelse för människors livsmiljö, social integration och 
konkurrenskraften utåt och är därmed en av de viktigaste aspekterna för långsiktig hållbarhet. Men den  
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för att uppnå detta i fortsatt stadsutveckling. Inte heller finns det någon tydlig koppling i 
resonemangen till preciseringarna av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.  
 
En avvägningsfråga av stor betydelse för stadsmiljöns kvalitet är fördelningen mellan bebyggelse och 
friytor. Ambitionen är beskriven i avsnittet "Grön och vattennära stad" men det saknas operativa 
riktlinjer. Det räcker inte att som planeringsinriktning skriva att "Stockholmarna ska ha god tillgång 
till parker, natur och vatten med höga värden..."  
 
Närbelägna grönytor har stor betydelse för hälsan för alla åldrar genom att stressen minskar, 
blodtrycket sänks och koncentrationsförmågan ökar. Boverkets utmärkta rekommendationer för parker 
och grönområden förtjänar att här framhållas och bör i någon form återges som planeringsriktlinjer i 
översiktsplanen. Även klimataspekterna när det gäller behov av grönområden inne i 
bebyggelseområdena berörs summariskt i översiktsplanen. Det behövs grönytor för att ta hand om 
dagvatten, minska risken för översvämningar, dämpa variationerna i temperaturväxlingarna och med 
grönska rena luften från skadliga partiklar. Gröna tak, som ofta används i marknadsföringen av nya 
projekt, kan aldrig ersätta grönytor på mark. Här skulle det behövas tydliga riktlinjer i översiktsplanen 
eftersom just denna fråga är motsatt exploateringsintresset och också så eftersatt i dagens 
stadsplanering att barnpedagoger hävdar att nya stadsdelar och områden är planerade på ett sätt som 
strider mot FN:s Barnkonvention.  
 
Det saknas riktlinjer i översiktsplanen för den arkitektoniska gestaltningen annat än uttalanden som att 
"arkitekturen och stadsbyggandet ska utgå från människan" och mycket allmänt hållna 
planeringsinriktningar. Här anges exempelvis, med hänvisning till översiktsplanens fyra mycket 
allmänt hållna stadsbyggnadsmål, att planen därför ger möjligheter till "större flexibilitet i detaljplaner 
och mindre detaljstyrning av exempelvis gestaltning". Detta är ett makalöst uttalande mot bakgrund av 
översiktsplanens brist på precisering. Det talas ideligen om variation men inte om samspel i den 
arkitektoniska gestaltningen som behövs i lika hög grad som variation för att resultatet ska bli 
harmoniska stadsrum. Avsaknaden av riktlinjer för gestaltningen av den nya bebyggelsen är ett tydligt 
exempel på vad som ovan anförs om stadens syfte med planen - att ge största möjliga frihet för fortsatt 
stadsutveckling utan besvärande riktlinjer som kan förhindra spektakulära projekt från hugade 
byggherrar.  
 
Den utmärkta byggnadsordningen Stockholms byggnadsordning - ett förhållningssätt till stadens 
karaktärsdrag som ingick i översiktsplan 1999 anges vara under omarbetning. Avsikten med en 
omarbetad version nämns dock ej i plantexten. Om avsikten är att byggnadsordningen ska ingå i 
översiktsplanen med status som styrande instrument borde den naturligtvis ha ingått i  
samrådshandlingen. 
 
En förutsättning för att uppnå hög kvalitet i stadsmiljön är således att utvecklingen sker på ett sätt så 
att stadens egenart och kulturmiljövärden tas tillvara och att ny bebyggelse utformas på ett sätt som 
skapar både samspel och behaglig variation med omgivningen. Vidare är det nödvändigt att en 
genomtänkt struktur av grönområden tillgodoses i fortsatt stadsutveckling - alltifrån närparker till 
strövområden med tillräckliga arealer och på av Boverket rekommenderade avstånd från bostäder och 
skolor. En sådan struktur är lika nödvändig med hänsyn till klimatanpassningen. Dessa grundläggande 
kvalitetsaspekter för fortsatt stadsutveckling bör utvecklas och förtydligas som riktlinjer i texten.   
 
Täthetsbegreppet behöver nyanseras 
SBF ser med oro på stadsutvecklingen i Stockholmsregionen där begreppet ”hög täthet” blivit ett 
mantra som överskuggar många andra viktiga aspekter i stadsbyggnaden som är avgörande för en god 
livsmiljö. Den lovvärda ambitionen att uppnå viss täthet - eller rättare sagt att planera för närhet till 
service och kommunikationer och motverka utspridning - får inte leda till en så massiv stadsbygd i 
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centrala lägen att resultatet blir att stadens egenart och under sekler skapade kulturvärden skadas samt 
att miljöer planeras med brist på parker och grönska, brist på sol och dagsljus i gatu- och gårdsrum i 
strid med PBL 2 kap 2-7 §§ samt BBR:s regler 6:322 och 6:323.  
 
Begreppet "hög täthet" används alltså slentrianmässigt och utan nyansering och har blivit ett 
egenvärde utan analys i det offentliga samtalet om stadsutveckling. Överallt i översiktsplanen lyfts 
"täta och sammanhållna stadsmiljöer" fram som ett mål. En relativt hög täthet är naturligtvis 
nödvändig för att få till stånd god närservice och attraktiv kollektivtrafik med hög turtäthet som 
minskar bilberoendet, men det finns en gräns där exploateringsgraden är tillräcklig för att uppnå dessa 
värden och där ytterligare förtätning inte ger högre kvalitet i dessa avseenden, däremot lägre 
stadsbyggnadskvalitet i andra avseenden. Diskussionen måste nyanseras och bör i stället handla om 
vad olika stadstyper och olika bebyggelse i verkligheten ger för exploatering och stadsmiljövärden. 
 
Ytterligare en kommentar när det gäller täthetsbegreppet är att det allmänt tycks råda en uppfattning 
att mycket höga hus ger en betydligt högre exploatering än lägre hus. Höga hus ökar emellertid inte 
tätheten sett över större områden, jämfört med fem-sexvåningsskalan, om grundläggande krav för en 
god stadsmiljö ska tillgodoses bl.a. sol i gatu- och gårdsrum, tillräckligt stora grönytor och 
servicefunktioner.  Detta har visats av dåvarande Stockholmstraktens regionplanekontor i rapporterna 
1968:2 och 1983:3.  
 
SBF föreslår att täthetsbegreppet nyanseras i texten samt att översiktsplanen kompletteras med ett 
avsnitt som innehåller en diskussion och fördjupning av begreppen täthet och stadstyper.  
 
Stockholms utveckling måste bedömas i ett regionalt perspektiv 
Den långsiktiga inriktningen i förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, liksom för den gällande RUFS 2010, är att utveckla en flerkärnig region genom att satsa på 
tillväxt av de yttre regionala stadskärnorna. En snabb stadsutveckling i de yttre regionala kärnorna är 
angelägen och skulle innebära att dessa stadsmiljöer blir mer attraktiva genom att underlag skapas för 
god kollektivtrafik, service, attraktiva mötesplatser och kulturevenemang. Genom att de yttre kärnorna 
får bättre förutsättningar för en god livsmiljö bör intresset öka från byggherrarnas sida för att i dessa 
göra investeringar i goda bostäder och arbetsplatser. Detta betyder i sin tur att dagens koncentrerade 
utbyggnad av nya dyra bostäder i innerstaden skulle kunna dämpas och att förutsättningar skapas för 
minskad segregation i regionen. Detta skulle således innebära att det hårda trycket på exploatering av 
regionens centrala delar kan minska varigenom Stockholms innerstad kan behålla sin unika karaktär 
framvuxen under sekler. 
 
Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att utvecklingen hittills snarast gått i motsatt riktning, i 
strid med RUFS, genom den koncentrerade tillväxten i Stockholms stadskärna och angränsande 
centralt belägna områden. I översiktsplanen saknas det regionala perspektivet bortsett från uttalandet 
"Det regionala samarbetet är väsentligt för planeringsfrågor som inte begränsar sig till den egna 
kommunen". Snarare öppnar översiktsplanen för en fortsättning på dagens i hög grad marknadsstyrda 
planering som leder till att kulturvärden förstörs i de centrala delarna av Stockholm och samtidigt till 
fortsatt hög segregation i regionen.  
 
SBF hävdar därför att Stockholms stad bör följa inriktningen i RUFS 2050 och samverka med 
grannkommunerna, framförallt genom den inriktning av utbyggnaden med mindre press på de centrala 
delarna som visas i den regionala strukturbilden A. I detta sammanhang vill SBF lyfta fram den 
potential för förtätning och ökad kvalitet i stadsmiljön som finns i länets miljonprogramområden. Ett 
gott exempel är Huddinge centrum där förtätningen som resultat gett en mycket attraktiv centrum- och 
bostadsmiljö med stadsrum i mänsklig skala i stället för utslängda höghus med blåsig markmiljö.  
 
SBF föreslår således att översiktsplanen utformas i samklang med de intentioner för regionens 
utveckling som anges i RUFS 2050. Härigenom minskar exploateringstrycket på de centrala delarna 
av regionen med Stockholms innerstad och tillväxt stimuleras i hela regionen vilket bör medverka till 
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att segregationen minskar genom att kärnorna kan utvecklas till attraktiva livsmiljöer av hög kvalitet 
där människor kan mötas på ett värdigt sätt. 
 
Avslutande reflexion 
Det är tänkvärt och lärorikt att konstatera att de bebyggelsemiljöer som utformades enligt 1874 års 
byggnadsstadga idag hör till våra allra mest uppskattade stadsmiljöer och har en livskraft som stått sig 
över mer än ett sekel. Enligt stadgan krävdes en stadsplan för staden och det angavs hur denna plan 
skulle utformas. Stadsplanen skulle visa byggnadskvarter, gator, torg och andra allmänna platser. I 
planen skulle "skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omvexling och prydlighet" tillgodoses. Det 
skulle finnas breda trädplanterade esplanader, allmänna planteringar och gärna planterad 
förgårdsmark. Husen skulle inte ha mer än fem våningar och gårdsytan skulle ha viss minsta storlek i 
förhållande till den bebyggda ytan.  
 
Med andra ord innehöll stadgan tydliga och konkreta riktlinjer utifrån en helhetssyn för hur staden 
skulle byggas. Översiktsplanens innehåll kommer att prägla Stockholms stadsbygd för många 
generationer framåt på samma sätt som 1874 års byggnadsstadga gjort. Därför är det så viktigt att 
översiktsplanen innehåller väl genomtänkta riktlinjer för att styra fortsatt stadsutveckling så att 
helheten blir en välplanerad och attraktiv stad där kulturvärdena tillvaratas. Inför fortsatt arbete med 
Stockholms översiktsplan hänvisar SBF avslutningsvis till professor John Sjöströms ord: "Våra krav 
på en god miljö skiftar inte med åren. Det gäller att uppmärksamma och utveckla de principer som 
förmått överleva tiden".  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen 
 
 

   
Vicki Wenander Kristina Berglund 
Ordförande  Vice ordförande 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med cirka 6000 
medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om 
byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i 
stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.  
 
 
 


