
Nätverket Bevara Årstaskogens yttrande över ny översiktsplan för Stockholm 
 
Allmänna synpunkter på förslaget  
Vi uppskattar och håller med om mycket av det som står i översiktsplanen (ÖP). 
Ambitionerna om en hållbar stadsutveckling är goda. Dock instämmer vi med Länsstyrelsens 
yttrande om samrådsförslaget, att språket är alltför vagt och svepande, utan tydlighet om hur 
staden ser på utveckling. Staden vill skydda ytor, men byggande tillåts ta stor plats. Staden 
vill främja gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik, men det planeras stort för biltrafiken. 
Parker och gröna tak verkar likställas med skog. Det finns goda ambitioner, men det vaga 
språket lämnar öppet för att vad som helst kan ändras. Vi anser att tydlighet är av största 
vikt om ÖP ska kunna ge vägledning och styrning för Stockholms stadsplanering under så 
lång tid som 25 år. 
 
Denna synpunkt får stöd i WSPs konsekvensbeskrivning som på sidan 29, avsnittet 
Konsekvenser för miljön, anger att “Planförslagets ambitioner när det gäller naturvärden och 
ekosystemtjänster gör att behovet av tydlighet i kommande beslutsfattande blir stort - ÖP 
måste ge konkret avtryck”. 
 
Vi saknar en koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. I en översiktsplan, 
där mycket handlar om hur vi vill bygga och utveckla staden, är det relevant att koppla till 
framförallt mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.  
 
Nedan följer två exempel på delmål. 
 
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden. 
 
Vi tolkar det som att bostäder bör byggas där det finns störst behov av dem, till en 
boendekostnad som fungerar för de som enligt Länsstyrelsen bidrar mest till folkökningen i 
Stockholms län - bebisar och nyanlända. 
 
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. 
 
Skogarna i Stockholm utför ett mycket viktigt arbete för folkhälsan, då de renar luften för 
invånarna. Översiktsplanen har ett alltför svagt språk rörande Stockholms skogar och 
behovet av att de finns kvar. För att Stockholm ska kunna kalla sig en hållbar stad måste 
skyddet av skogarna prioriteras högre än vad det gör idag och den prioriteringen måste 
synas tydligare i översiktsplanen än vad den gör idag. 
 
Översiktsplanen anger en rad viktiga faktorer att ta hänsyn till avseende natur, miljö, klimat 
(fler skulle kunna räknas upp) och alla med bäring på flera av miljökvalitetsmålen: 
Begränsad klimatpåverkan; frisk luft; grundvatten av god kvalitet; levande skogar; god 
bebyggd miljö; ett rikt växt- och djurliv. 
 

1 



Dessa är förvisso viktiga, men det saknas tydlighet och riktlinjer kring i vilken ordning de ska 
prioriteras vid exempelvis exploatering och markanvisning. Hur göra vid konflikter avseende 
exploatering genetmoteller värden för t.ex. biologisk mångfald, klimat och rekreation. Vi 
förstår att det kan behöva bedömas från fall till fall, men detta hindrar inte att man har 
riktlinjer för i vilken ordning det sker. Vi saknar också en övergripande stadsplanering där 
alla dessa värden tas till vara utan att allt överskuggas av krav på bostäder. Som det är idag 
byggs det överallt i ett tempo som hindrar att fullständiga analyser hinns med. Vi anser 
också att dagens rutin och policy med markanvisning före samråd urholkar den 
demokratiska processen.  
 
Nätverket Bevara Årstaskogen är ett medborgarinitiativ som vill bevara de stora rekreativa 
och ekologiska värden och det viktiga bidrag till stadens resiliens och folkhälsa som denna 
skog ger. Vi motsätter oss planerna på byggande i skogen. Betydelsen av skogen ökar i takt 
med att de södra närförorterna förtätas och får tiotusentals nya invånare. Våra fortsatta 
kommentarer tar sin utgångspunkt i förslaget till översiktsplan och de planer som för 
närvarande behandlas om att dels bilda naturreservat för Årstaskogen och Årsta Holmar, 
dels bygga 800-1000 bostäder i och i anslutning till Årstaskogen. 
 
Vi konstaterar att stadsutvecklingskartan indikerar områden för stadsutveckling runt omkring 
Årsta men att stadsdelen i sig varken ska förtätas eller bli föremål för stadsutveckling. Istället 
anges just förslaget att bilda ett naturreservat. Vi stöder detta förslag men anser att kartan 
inte stämmer med verkligheten. Förtätning fortgår och planerna på 800-1000 bostäder i 
Årstaskogen försämrar på allvar ett framtida reservats kvalitet. Vi har frågetecken kring de 
pilar som anger ekologiska samband. Pilen i Årstaskogens östliga ände bör enligt vår syn 
tydligare kopplas samman med grönskan i Hammarbyhöjden, Hammarbyskogen och vidare 
till Nackareservatet och Tyresta, dvs en av Stockholms gröna kilar. Vi anser att det finns en 
konflikt mellan stadsutveckling av Söderstaden och det ekologiska sambandet då 
bebyggelse planeras runt Gullmarsplan och förbindelserna över till Södermalm. 
 
 
Synpunkter på specifika avsnitt i översiktsplanen 
 
“Gröna kvalitéer”, s. 25 
Att ta tillvara kvaliteterna i det gröna, och utveckla parker och naturområden, är en självklar 
del i stadsbyggandet. I takt med att Stockholm får fler invånare behövs insatser för att 
förbättra de gröna miljöerna, göra dem mer tillgängliga och komplettera med nya parker.  
 
Vi instämmer helt i att detta är mycket viktigt för att ha en god offentlig miljö. De uppväxta 
gröna miljöer som finns bör skyddas. Det är dock otydligt vad som menas med att förbättra 
de gröna miljöerna. Vi menar att det betyder att man i skogar exempelvis kan låta döda träd 
ligga kvar samt bygga fågel- och fladdermusholkar. Mot bakgrund av nyligen lagda förslag 
om byggande i Årstaskogen och de motiv som där anges, finns det en uppenbar risk för att 
begrepp som “förbättring” och “tillgängliggörande” i praktiken kan komma att tolkas som 
byggande. Det måste tydliggöras i ÖP att förbättring av den gröna miljön bör utgå ifrån 
naturens värden och ekologiska funktioner. 
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“Klimatanpassade miljöer” och “En livskraftig grön infrastruktur”, s. 27 
Staden behöver utveckla ett nätverk av grönska och vattenytor som utjämnar temperaturer 
och ökar motståndskraften mot översvämningar.  
 
Grönska och vatten har stor betydelse för stadens tålighet och för invånarnas livskvalitet och 
hälsa. Med sin stora artrikedom bidrar de gröna och blå miljöerna med många viktiga 
ekosystemtjänster, som exempelvis dagvattenrening. En utgångspunkt för stadsbyggande är 
att stärka grönstrukturen och bygga in gröna lösningar som exempelvis ekosystemtjänster i 
nya stadsmiljöer. 
 
Vi håller med och anser att den skog som redan finns på plats fyller sin funktion vad gäller 
invånarnas livskvalitet och hälsa, ekosystemtjänster såsom dagvattenrening och 
luftpartikelrening samt stadens tålighet inför klimatförändringar. Det inger förtroende att 
kunskapen om ekosystemtjänster och resiliens finns i staden och lyfts fram i 
översiktsplanen. Den kunskapen verkar dock inte finnas eller prioriteras när 
översiktsplanens ord ska gå vidare till handling. Förtroendet för stadens 
bebyggelseplanering försvinner då sakargument om skogens värden och funktioner bemöts 
med floskler om skylines och kaj mot skogen. Att först ta ner skog och därefter bygga hus 
med tex solceller eller gröna tak kan inte kallas klimatanpassade miljöer eller livskraftig grön 
infrastruktur. 
 
  
“Dialog för bättre stadsutveckling”, s. 40 
Allmänhetens delaktighet är nödvändig för att ta del av den kunskap som finns kring 
närmiljö, vilket i sin tur leder till bättre och mer värdeskapande projekt.  
 
Vi håller helt med om ovanstående. I många nybyggnadsprojekt har allmänhetens 
delaktighet varit stor och bidragit med kunskaper om närmiljön. Trots detta finns det en 
känsla hos de som engagerar sig för sin närmiljö och kommer med idéer om förbättringar, att 
de inte blir lyssnade på. Vi ser gärna att ambitionen i ÖP förs vidare inom Stockholms stad, 
till Exploateringskontoret, som har fått ett rykte av “fort och fel”. 
 
Vi anser att lärdomar bör dras av hur de parallella planerna med naturreservatsbildning och 
exploatering i Årstaskogen har bidragit till en otydlighet och förvirring bland medborgarna. 
Man vill skydda men samtidigt bebygga och därmed på ett avgörande sätt försämra 
reservatets kvalitet. Sent ändrade planer där byggande av 800-1000 bostäder lagts till anses 
inte ge anledning till nytt samråd och medborgarna får endast svara på en webbenkät som 
tar sin utgångspunkt i att skogen ska bebyggas. Skolor och förskolor - flitiga användare av 
skogen - får begränsade möjligheter att tycka till. Vi anser att detta strider mot stadens och 
Sveriges åtagande i Agenda 2030 och översiktsplanernas intentioner. Återigen framstår 
vikten av tydlighet i översiktsplanen. Det blir vidare avgörande att inte markanvisning sker 
innan någon form av samråd har skett och efter att det har klargjorts vad staden och dess 
medborgare vill göra med en plats. 
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“Stockholms gröna infrastruktur och blåstruktur”, s. 90-91 
I Stockholms finns äldre eklandskap och hällmarkstallskogar med flerhundraåriga träd och 
en biologisk mångfald av stor betydelse. (...) 
 
Den biologiska mångfalden är delvis beroende av större sammanhängande naturområden, 
så kallade kärnområden, sammanbundna med väl fungerande spridningszoner. Stockholms 
stad har kunskapsunderlag för dessa kärnområden och de spridningszoner och livsmiljöer 
som är viktiga för att behålla Stockholms rika växt- och djurliv, den så kallade gröna 
infrastrukturen.  
 
Förslaget anger vidare att den gröna infrastrukturen behöver upprätthållas, att förändringar 
alltid ska analyseras noga inför, att det är av vikt att stärka svaga samband samt att det 
regionala samarbetet kring den gröna och blåa strukturen behöver stärkas.  
 
Vi instämmer och anser att detta behöver kommuniceras vidare från översiktsplanen till 
program- och detaljplaner. Det måste också finnas en kunskap om detta hos beslutsfattare. 
För att markera tyngden av naturens värde och funktion i staden anser vi att det ska stå 
“Funktionerna i den gröna infrastrukturen måste upprätthållas” (föreslagen ändring 
understruken). 
 
Vi anser  att man först måste analysera och utvärdera vilka kvaliteter som är värda att ta till 
vara. Om det t.ex. är naturmark bör denna inventeras och bedömas, både avseende 
biologisk mångfald och rekreationsvärde. Är det höga värden bör dessa skyddas, oftast som 
natur- eller parkmark i detaljplanen, men i vissa fall kan värdena vara så höga och/eller 
området så stort att man bör överväga ett långsiktigt skydd i form av naturreservat. 
Reservatets gränser bör då följa de naturgivna förutsättningarna och innefattar alla de 
värden som avses att skyddas och som föranleder bildandet av reservatet. När dessa 
utredningar är klara och man eventuellt kommit fram till att området är lämpligt som t.ex. 
naturreservat bör beslut om detta tas i särskild ordning, utan krav på exploatering av varken 
hela området eller vissa delar. Om en fråga om exploatering ändå uppkommer i samband 
med instiftande av naturreservat bör denna inte utredas vidare utan att alternativa platser 
samt behovet av grönområde på just denna plats har analyserats. Frågan om 
kompensationsåtgärder bör endast tas upp om alla andra alternativ är utredda. Områden 
med flerhundraåriga träd t.ex. kan inte kompenseras utan vidare. 
 
Om man trots allt överväger att exploatera ett naturområde bör man följa miljöbalken och 
alltid göra en miljöbedömning för att utröna om en exploatering skulle innebära betydande 
miljöpåverkan. En sådan bedömning måste göras av expertis och i förekommande fall leda 
till en miljökonsekvensbeskrivning. Någon markanvisning bör inte ske innan detta är gjort 
och heller inte innan samråd. Vi anser också att om man avser att exploatera flera delar i ett 
större område bör detta framkomma i samråden. 
 
I exemplet Årstaskogens blivande naturreservat har man avsevärt minskat på området 
jämfört med tidigare förslag från 1996 och 2006. Detta utan att analyserat vilka värden som 
finns i just dessa delar eller hur helheten (naturreservatet) skulle påverkas om man minskar 
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ytan i den storlek som avses. Exploateringsnämnden har även ställt krav krävt att ca 1000 
bostäder ska byggas i dessa delar för att ta beslut om naturreservat. 
Årstaskogen är ett mycket bra exempel på en, i detta stadsnära sammanhang, större skog 
med stor biologisk mångfald, bl.a.med tallskog, hällmarkstallskog och ädellövskog. I 
förslaget till naturreservat minskas dock området avsevärt och stora delar av just 
hällmarkstallskog och ädellövskog ingår inte. 
 
Som tidigare nämnts kring pilarna som anger ekologiska samband, anser vi att det finns en 
konflikt mellan stadsutveckling av Söderstaden och det ekologiska sambandet. Redan 
pågående bebyggelse öster om broarna och utelämnande av östra delen av Årstaskogen i 
naturreservatsförslaget visar på brister i förmågan att bevara och stärka viktiga samband 
och spridningszoner. Istället blockeras här det redan svaga och känsliga sambandet österut. 
 
“Årsta och Johanneshov”, s. 159 
Det är även angeläget att utveckla bebyggelsens möte med Årstaskogen. 
 
Vi ser detta som ytterligare ett exempel på det otydliga och svårgripbara språkbruk som 
används i förslaget, och som dessutom i sak är felaktigt. Årsta planerades mycket noggrant 
eftersom området ansågs mycket omväxlande och naturskönt. Placeringen av byggnaderna 
studerades med hänsyn till terräng, vegetation och utsikter. Detta resulterade i att husen 
blev mycket väl anpassade till topografin, behovet av sprängning och utfyllnad minimerades. 
Mellan husen finns den ursprungliga naturmarken bevarad med träd, buskar, markvegetation 
och berghällar. Naturen är en del av bostadsområdet, och hela stadsdelen möter alltså 
redan idag skogen. Årsta är en unik stadsdel och ett levande exempel på en hållbar stad. De 
bevarade naturmarksområdena mellan husen sprängs nu bort ett efter ett och till råga på allt 
finns planer på att skövla urgamla tallar och spränga bort berghällar också i Årstaskogen, 
med risk för utarmning av den biologiska mångfalden. Besökare och stadsdelens invånare 
upplever skogen som i högsta grad tillgänglig, med flera självklara entréer som nu riskerar 
att byggas bort. De aktuella planerna att exploatera lättillgängliga, solbelysta och relativt 
flacka delar av skogen riskerar att för alltid ta bort även stora rekreativa värden och faktiskt 
minska skogens tillgänglighet. 
 
 
 
 
Nätverket Bevara Årstaskogen 
 
bevaraarstaskogen@gmail.com 
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