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Samråd.

Sammanfattning
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF har tagit del av utvecklingsplanen. Samrådshandlingen 
innehåller många kloka och väl genomtänkta resonemang.  Inriktningen i RUFS att utveckla en 
flerkärnig region och att också inkludera Mellansverigeperspektivet är utmärkt. Ju mer denna 
inriktning tas på allvar av berörda kommuner desto bättre blir förutsättningarna för en utveckling som 
skonar egenarten i Stockholms innerstad och som leder till levande yttre kärnor. SBF har dock 
sammanfattningsvis följande kommentarer:

• Täthetsbegreppet används onyanserat och formuleringen "hög täthet" används på ett sätt som 
om detta är ett mål i sig. En diskussion och analys av begreppen täthet och stadstyper bör föras in i 
utvecklingsplanen.
• En tydlig inriktning i mål och text för att uppnå attraktiva stadsmiljöer saknas i 
utvecklingsplanen. Det är avgörande för regionens attraktivitet i framtiden att kvalitetsfrågorna i 
stadsbyggnaden kommer i fokus varför inriktningen bör anges även på regional nivå. 
Stadsmiljöns kvalitet bör därför tas in bland målen och utvecklas i texten i utvecklingsplanen. 
• I första hand strukturbilden A vara vägledande för fortsatt utveckling. Detta innebär både att 
trycket på Stockholms innerstad minskar och att förutsättningarna ökar för ett utveckla livskraftiga 
miljöer i regionens övriga delar.
• Det saknas fokus på hur genomförandet av utvecklingsplanen och dess viktiga budskap ska 
kunna implementeras i de berörda kommunernas fysiska planering och befrämja den nödvändiga 
helhetssynen mot en genomtänkt framtidsbild som överensstämmer med målen i 
utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen bör kompletteras med en strategi för denna implementering. 

SBF utvecklar här sina synpunkter främst utifrån föreningens verksamhetsområde. 

Täthetsbegreppet
SBF ser med oro på stadsutvecklingen i Stockholmsregionen där begreppet ”hög täthet” blivit ett 
mantra som överskuggar många andra viktiga aspekter i stadsbyggnaden, aspekter som är avgörande 
för en god livsmiljö. I Stockholms innerstad sker idag en snabb utbyggnad som hotar stadens egenart 
genom att försvaga flera av de viktigaste uttrycken för riksintresset i stadsbilden. Många nya 
byggnader bryter skalan både i höjd och volym och tätheten är stundom så hög att grundläggande 
värden i stadsmiljön skadas. Detta leder till att det övergripande målet i utvecklingsplanen motverkas - 
att skapa ”en tillgänglig region med god livsmiljö” där ”planeringen ska beakta konsekvenserna av 
olika ställningstaganden inte bara för dagens befolkning utan även för kommande generationer”. Den 
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lovvärda ambitionen att uppnå viss täthet och motverka utspridning får alltså inte leda till en så massiv 
stadsbygd i centrala lägen i regionen att resultatet blir att stadens/ortens egenart och under sekler 
skapade kulturvärden skadas samt att miljöer planeras med brist på parker och grönska i 
näromgivningen, brist på sol i gatu- och gårdsrum och trafikbuller i bostäder och offentliga rum. 

I utvecklingsplanen används begreppet ”hög täthet” slentrianmässigt och när det gäller hustyper 
används flerbostadshus och småhus som motsatspar utan närmare precisering. Det saknas analys av 
vad olika stadstyper och olika bebyggelse i verkligheten ger för exploatering och stadsmiljövärden. 
Några reflexioner i detta sammanhang:

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 behovet av sol, grönytor och servicefunktioner med mera ska tillgodoses.  Detta 
har visats bland annat i kontorets egna rapporter (Stockholmstraktens regionplanekontor, rapporter 
1968:2 och 1983:3). 

Ett märkligt förhållande är benägenheten i regionens kommuner att för småhusområden ofta välja 
styckebyggda villor på 800-1000 kvm stora tomter trots den låga exploateringsgraden, cirka 0,1. Mot 
bakgrund av inriktningen att motverka utspridning och koncentrera bebyggelsen bör andra småskaliga 
stadstyper som ger en högre exploateringsgrad i större utsträckning väljas i de yttre kärnorna. Med 
trädgårdsstaden och småstaden, båda attraktiva stadstyper, kan upp till sex respektive tio gånger så hög 
exploatering uppnås jämfört med rena villaområden. Ett bra underlag för diskussionen om täthet är 
Johan Rådbergs forskning om olika kvarterstyper. 

Ytterligare en reflexion när det gäller täthetsbegreppet är förhållandet mellan täthet och erforderligt 
underlag för kollektivtrafik och basservice. Någonstans finns en gräns där exploateringsgraden är 
tillräcklig och ytterligare förtätning inte ger högre kvalitet i dessa avseenden, däremot lägre 
stadsbyggnadskvalitet i många andra avseenden. 

Förslag:
I utvecklingsplanen används begreppet ”hög täthet” slentrianmässigt och utan nyansering. Eftersom  
kommunernas val av stadsmönster och bebyggelse har stor betydelse både för exploateringsgraden  
och för stadsmiljöns kvalitet föreslår SBF att ett avsnitt tas in i utvecklingsplanen som innehåller en  
diskussion och fördjupning av begreppen täthet och stadstyper.  

Stadsmiljöns kvalitet 
Stadsmiljöns kvalitet har stor betydelse för människors livsmiljö, social integration och 
konkurrenskraften utåt och är därmed en av de viktigaste aspekterna på långsiktig hållbarhet. Det 
räcker inte med att tillgodose alla de viktiga faktorer som diskuteras i utvecklingsplanen för att nå en 
långsiktigt hållbar region om inte stadsmiljön uppfattas som attraktiv. 

De svåra och för stadsmiljöns kvalitet avgörande avvägningarna mellan motstående 
markanvändningsintressen sker på kommunal nivå och där ger inte utvecklingsplanen mycket ledning 
varken i mål och delmål eller i texten i övrigt trots att planen ska ”vara vägledande för beslut om 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser”. Inte heller finns det någon tydlig koppling i 
resonemangen till preciseringarna av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Som en 
prioriterad åtgärd i utvecklingsplanen anges visserligen att ”Ta fram strategier och förhållningssätt för 
hur den fysiska planeringen ska förbättra stadsmässiga kvaliteter och skapa attraktiva stadsmiljöer”. 
Denna fråga borde dock utvecklas och ingå i utvecklingsplanen både som ett av huvudmålen och 
utvecklas väl i texten och inte vara en s.k. prioriterad fråga som eventuellt utvecklas i efterhand! 

SBF ser med oro på hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs/planeras rivas i hela landet. Några 
aktuella exempel i Stockholm är hamnmiljön på Blasieholmen och 1800-talsbyggnader i den klassiska 
stenstaden som Astoriaflygeln och byggnader i kv. Sperlingens backe. Stadens skala förrycks genom 
att nya storskaliga byggnader tillkommer som exempelvis Waterfront, kv Orgelpipan och det 
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planerade Nobel Center. Dessa förändringar i Stockholm och liknande stora förändringar i andra orter 
sker i så snabb takt att på kort tid kan den över sekler formade egenarten i städer och orter urholkas 
och ersättas av en stadsbygd tillkommen genom frimärksplanering utan den anpassning till 
omgivningen som behövs för en god helhetsverkan. 

I stället bör stadens/ortens/bygdens egenart vara utgångspunkt för alla förändringar i den byggda 
miljön. Årsringar i planmönster och bebyggelse visar olika skeden i tillväxten och vittnar om ortens 
historiska utveckling, viktig kunskap för att förstå hur fortsatt utveckling bör ske. Det äldre 
byggnadsbeståndet erbjuder stora skönhetsvärden och variation i miljön. Att i stadsbyggnaden ta 
tillvara kulturmiljöer ger insikt bakåt i tiden och stärker stadens varumärke. 

En annan viktig avvägningsfråga av stor betydelse för stadsmiljöns kvalitet är fördelningen mellan 
bebyggelse och friytor. De gröna kilarna värnas i utredningsplanen men den grönstruktur som behövs 
inne i bebyggelsen berörs endast summariskt t.ex. med uttalandet att ”När staden förtätas och 
markpriserna ökar, är det en särskild utmaning att skapa ytor för barn och ungdomars behov, såsom 
idrottsplatser, lekparker och skolgårdar”. 

Här skulle det behövas tydliga riktlinjer i utvecklingsgplanen eftersom just denna fråga är så eftersatt i 
dagens stadsplanering att barnpedagoger hävdar att nya stadsdelar och områden är planerade på ett sätt 
som strider mot FN:s Barnkonvention. 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. Även klimataspekterna 
när det gäller behov av grönområden inne i bebyggelseområdena berörs summariskt i 
utvecklingsplanen. 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.

Förslag:
En förutsättning för att uppnå hög kvalitet i stadsmiljön är att utvecklingen sker på ett sätt så att  
stadens egenart och kulturmiljövärden tas tillvara, att ny bebyggelse utformas på ett sätt som skapar  
samspel och behaglig variation med omgivningen samt att inte bara gröna kilar sparas utan även  
parker och grönområden inne i stadsmiljön både med tanke på att tillgodose behovet av närrekreation  
och åtgärder för klimatanpassningen. Dessa viktiga kvalitetsaspekter på fortsatt stadsutveckling i  
regionen bör ingå bland målen och utvecklas i texten i utvecklingsplanen som ju är ett  
inriktningsdokument för alla kommunerna i regionen. 

Regionstrukturen
Den långsiktiga inriktningen att, liksom enligt RUFS 2010, utveckla en flerkärnig region genom att 
satsa på tillväxt av de yttre regionala stadskärnorna betyder att det hårda trycket på exploatering av 
regionens centrala delar kan minska vilket bl a innebär att stadskärnan kan behålla sin unika karaktär 
framvuxen under sekler. En snabb tillväxt av de yttre regionala kärnorna är angelägen och innebär 
också att dessa stadsmiljöer blir mer attraktiva genom att underlag skapas för god kollektivtrafik, 
service, livliga och attraktiva mötesplatser och kulturevenemang. Genom att de yttre kärnorna får 
bättre förutsättningar för en god livsmiljö bör intresset från byggherrarnas sida öka för att göra 
investeringar i goda bostäder och arbetsplatser. Detta betyder i sin tur att dagens koncentrerade 
utbyggnad av nya dyra bostäder i innerstaden kan dämpas och att förutsättningar skapas för minskad 
segregation i regionen. 

Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att utvecklingen hittills snarast gått i motsatt riktning i 
Stockholmsregionen genom den koncentrerade tillväxten i stadskärnan och de centralt belägna 
kommunerna. Två strukturbilder redovisas i utvecklingsplanen som underlag för fortsatta 
överväganden; bild A visar en fortsatt utveckling av bebyggelse och befolkning enligt RUFS 2010 och 
bild B bygger på den faktiska utvecklingen de senaste åren med en stark koncentration till regionens 
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centrala delar, dessutom ytterligare förstärkt, dvs en fortsättning på dagens i hög grad marknadsstyrda 
planering som leder till fortsatt hög segregation. 

Med hänsyn till bland annat vikten av att motverka exploatering som släcker ut stadsmiljövärden och 
skapa större likställdhet mellan olika livsmiljöer i regionen vill SBF med kraft hävda att den inriktning 
av utbyggnaden med mindre press på de centrala delarna som visas i strukturbild A bör följas. I detta 
sammanhang vill SBF också lyfta fram den potential för förtätning och ökad kvalitet i stadsmiljön som 
finns i kommunernas 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. 

Det långsiktiga storregionala perspektivet för länen i Östra Mellansverige, är positivt för att i god tid 
inrikta planeringen på att utveckla flerkärnigheten även i denna storregionala skala. Ett aktuellt 
exempel är det förslag som Stockholms handelskammare har presenterat för stråket mellan Stockholm 
och Uppsala genom att utveckla fyra nya täta samhällen vid nya pendeltågsstationer utmed järnvägen - 
Odensala, Alsike, Nysala och Bergsbrunna. Här kan också nämnas Uppsalas 17 kransorter i goda 
kollektivtrafiklägen, orter med stora utvecklingsmöjligheter. Det är alltså dags att tänka både regionalt 
och storregionalt och få en mera likvärdig utveckling av livsmiljöerna - inte bara exploatering i 
stadskärnorna. 

Förslag:
Det är angeläget att minska exploateringstrycket på de centrala delarna av regionen med Stockholms  
innerstad. Därför bör i första hand strukturbilden A vara vägledande för fortsatt stadsutveckling i  
regionen varvid utvecklingen av de yttre kärnorna och andra orter bör ske utifrån vars och ens  
egenart med syftet att bevara och utveckla befintliga kulturvärden och därmed stärka orternas  
identitet. Med en snabb och genomtänkt tillväxt i hela regionen, inte bara i de centrala delarna, bör  
segregationen minska genom att vi får flera livsmiljöer av hög kvalitet där människor kan mötas på ett  
värdigt sätt.

Genomförande i kommunerna
Kommunerna har tyvärr alltmer abdikerat från sitt ansvar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling 
utifrån en helhetssyn. Tillväxten sker ofta i stället genom att byggherrar utifrån rena vinstintressen tar 
initiativ till projekt som sedan genomförs ett och ett och utan arkitektonisk samordning med 
omgivningen. Resultatet blir en stadsbygd utan det samspel jämsides med en behärskad variation som 
kännetecknar harmoniska stadsrum och miljöer. I dessa processer negligeras också, som ovan nämnts, 
ofta kulturarvet trots att vi har tydliga nationella miljökvalitetsmål och tydlig kulturmiljölagstiftning i 
MB, KML och PBL men lagstiftningen följs inte. Detta är mycket negativt för stadsutvecklingen 
eftersom det framförallt är besluten inom den kommunala sfären som avgör hur kvalitetskrav 
tillgodoses i planerings- och byggprocesser. 

Bland de funktioner som anges för utvecklingsplanen anges att den ska visa på regionens samlade 
vilja, fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer, vara vägledande för beslut om 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt bidra till att uppfylla nationella mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Detta innebär att 
utvecklingsplanen bör utformas på ett sätt så att den kan fungera som ett effektivt instrument för att 
befrämja den nödvändiga helhetssynen i kommunen med syftet att få till stånd attraktiva stadsmiljöer 
där kulturarvet tas till vara och utnyttjas som en resurs i stadsutvecklingen. 

En viktig orsak till bristen på helhetssyn är att plansystemet inte används på rätt sätt för att befrämja 
denna långsiktiga överblick.  Glappet mellan den obligatoriska översiktsplanen och detaljplanerna är 
för stort och är en bidragande orsak till dagens frimärksplanering. Översiktsplanen är strategisk till sin 
karaktär och alltför övergripande för att kunna utgöra stöd för en fysisk planering som tar hänsyn till 
alla de faktorer som bör beaktas. 
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Det behövs därför en regelmässig planering på stadsdels- eller områdesnivå i form av fördjupade 
översiktsplaner eller områdesprogram, där de stora dragen före låsande beslut om exploatering 
fastläggs i öppet samråd med medborgarna - vilka områden kan bebyggas, vilka grönområden ska 
sparas, vilka kulturvärden ska värnas, vilken karaktär bör bebyggelsen ha etc. Med en sådan process 
som bas skulle detaljplaneringen kunna gå snabbt och smidigt eftersom viktiga övergripande frågor 
utretts och formulerats i en tydlig framtidsbild. Med andra ord - adhocplaneringen måste ersättas av en 
områdesvis planering utifrån en helhetssyn. Detta instrument behövs för att på kommunal nivå pröva, 
diskutera och besluta om stadsbyggnadsåtgärder utifrån målen i utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen 
bör diskutera och befrämja en sådan områdesvis planering.

Förslag:
Som konstateras i utvecklingsplanen har RUFS hittills inte haft avsedd styrande verkan i  
kommunerna. Den kanske allra viktigaste frågan är hur den regionala inriktningen ska implementeras  
i kommunernas planering. I det fortsatta arbetet bör därför utredas hur kommunernas ansvar kan  
stärkas för ett långsiktigt helhetsperspektiv baserat på den regionala inriktningen för  
stadsutvecklingen.. Ett främjande av planering på områdesnivå bör underlätta en sådan  
implementering. 

Sammanfattande kommentar
Texten i planhandlingen är allmänt hållen i både målformuleringar och övrig text, i många fall alldeles 
för generell för att förslagets konsekvenser ska kunna bedömas. Viktiga aspekter i stadsbyggnaden 
som har en avgörande betydelse för en god livsmiljö och som därmed hör till grundförutsättningarna 
om Stockholm ska vara ”Europas mest attraktiva storstadsregion” berörs endast summariskt och utan 
konkretion. En avgörande fråga är hur denna allmänt hållna regionala utvecklingsplan ska kunna styra 
innehåll och kvalitet i kommunernas löpande beslut i stadsutvecklingen.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen, dag som ovan

Vicki Wenander Kristina Berglund
Ordförande Vice ordförande

Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SBF, 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 utnyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i 
övrigt i nutida stadsplanering. 
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