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Redaktion

Grönt och tätt är rättTEMA: Tätt och grönt

Grönt stadsliv
Carl, Kristina och Sindri 

– tre generationer om gröna 

oaser i stad och skog.

Lyckad mix i Årsta
Vattenspeglar, fornminnen 

och gröna stråk är några av 

ingredienserna som ska göra 

Årstafältet attraktivt.

Drömboendet
Att bo nära både stadens puls 

och natur lockar många och 

används flitigt som argument av 

fastighetsmäklare och byggbolag.

Nämndbeslut
Klimat- och energiplan för 

Huddinge, Spårväg City och 

fördjupad översiktsplan för 

Kungens kurva.
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Stockholmsregionen är en grön storstadsregion. Här finns prome-
nadvägar, skogar där man kan njuta av tystnad, fågelsång, vyer och 
natur- och kulturhistoria. 

Själv njuter jag av Stockholms natur när jag exempelvis orien-
terar eller tar en söndagspromenad. Och jag är inte ensam om att 
uppskatta naturen. 

En studie som vi genomfört pekar på att invånare tycker att den 
största fördelen med att bo i Stockholm-Mälarregionen är att man 
har närhet till både storstad och natur. 

Men hur ska regionen växa utan att vi naggar naturområden i 
kanten? Hur kan vi bygga fler bostäder och samtidigt bevara Stock-
holms gröna lungor? 

Jag har uppfattningen att Stockholmsregionen kan byggas både 
tät och grön. I dag delas många bostadsområden av vägar, spår eller 
odefinierade markområden. Genom att anlägga parker, däcka över 
vägar och spår och genom att bygga tätare, kan slutresultatet bli en 
stad som upplevs både lättillgängligare och grönare.

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 
2010, har ibland kritiserats för att nagga de gröna kilarna i kanterna. 
Jag tycker att den kritiken är obefogad. 

Det är genom regional utvecklingsplanering som tankarna bakom 
de sammanhängande gröna kilarna har fått sitt stora stöd. Vi vi-
sar tydligt hur det går att bygga samman olika områden som i dag      
skiljs åt. 

Genomförandet av RUFS 2010 har påbörjats och sker i nära sam-
verkan mellan regionens aktörer. När det gäller utvecklingen av na-
turområden är det tydligt att samverkan krävs, eftersom mark- och 
vattenlandskap sträcker sig över kommungränserna. 

Vi arbetar för att initiera samarbete och för att utveckla en gemen-
sam syn på de gröna kilarnas värde och användning. 

Till sist en liten uppmaning till alla som bor i regionen: Dra till 
skogs! Utnyttja allemansrätten och ge dig ut i det gröna. Och när du 
tröttnat på skogen är det alltid nära till storstadspulsen.

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

”Jag har uppfattningen att 

Stockholmsregionen kan 

byggas både tät och grön.
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Tema: Tätt och grönt

Naturen är aldrig långt bort för oss som bor i Stockholmsregionen. 
Även om man bor mitt i staden har de flesta gångavstånd till en park 
och cykelväg till badplats eller skogsdunge.  

Ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv är Stock-
holmsregionens natur unik både när det gäller sammansättning 
och omfång. 

Genom samverkan, långsiktig planering och ny kunskap om grön-
struktur är det i dag möjligt för regionen att växa och förtätas utan 
att förlora sina gröna oaser både i staden och i dess omland. 

I detta temanummer tittar vi på samspelet mellan stad och natur 
och vilka unika förutsättningar regionen har, för att både bli tätare 
och grönare. 

Vi gör utflykt till regionens tio gröna kilar, bland annat Rösjökilen 
där man genom kommunal samverkan hittat fram till nya stigar. Vi 
pratar gröna oaser med stadsbor och möter turister som lockas av 
gröna äventyr likaväl som storstadspuls. Utblicken går till Paris där 
en grön revolution fascinerar och engagerar. l

Samspel
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Miljövänlig sightseeing imponerar på turister. Årstafältets populära kolonilotter bevaras.
 
Bette Malmros från Regionplanekontoret, om regionens unika grönstruktur.  Sindri Ardal hänger dagligen i stadens parker.     
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Tema: Tätt och grönt
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Gröna kilar – länk
mellan stad och natur 
Kunskap och klokt samspel ska göra naturen än mer tillgänglig för stadsbon. 
Bette Malmros från Regionplanekontoret om de gröna kilarnas värden.
Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin
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Begreppet grön kil, som myntades i början 
på 90-talet, är den grönstruktur som sträcker 
sig från Stockholmsregionens landsbygd in 
mot stadens centrum. Regionens samman-
lagt tio gröna kilar är mycket ovanliga för en 
huvudstad och gör att avståndet mellan stad 
och natur aldrig känns för långt. 

Förutom skogar, sjöar och vattendrag, 
rymmer kilarna biologisk mångfald, kultur-
historia och miljöer som i flera avseenden är 
världsunika. De ger möjlighet till friluftsliv, 
avkoppling och erbjuder tystnad i kontrast 
till livet i storstaden. 

Bette Malmros, regionplanerare och land-
skapsarkitekt och ansvarig för grönstruktur-

frågor på Regionplanekontoret, menar att de 
gröna kilarna har ett omistligt värde. 

– Stora sammanhängande grönområden 
är viktiga för den biologiska mångfalden, 
för det historiska arvet och för kvaliteten på 
upplevelser. Det som lockar besökarna mest 
är dock tystnaden, rofullheten ochutblick-
arna. De gröna kilarna har särskilda kvali-
teter – tysta områden, natur- och kulturmil-
jövärden, säger Bette Malmros. Hon menar 
att vi måste slå vakt om kilarna, bevara och 
samtidigt utveckla dem.

Utveckling innebär ökad tillgänglighet, 
anläggningar och förändrad skötsel. Det fak-
tum att regionens invånare ökar, ställer krav 
inte bara på nya bostäder utan även tillgång 
på tätortsnära natur av god kvalitet. Ett klokt 
samspel mellan stad och natur kan bidra 
till ökad attraktivitet för hela regionen och 
minskad konflikt, menar hon. Det gröna och 
vattnet kan bli än mer tillgängligt. Så länge 
vi utvecklar det på rätt sätt, samverkar och 
har ett långsiktigt tänkande.

 – Genom att kartlägga regionens kilar har 
vi lärt oss vilka olika slags värden de har. Vi 
har uppmärksammat svaga samband. Partier 
av grönstruktur som riskerar att byggas igen. 
Vi har också tittat på hur naturområden blir 
mer tillgängliga om de hänger ihop och fung-
erar som naturliga stråk. 

Kilarna är inte bundna av kommungrän-
ser. De är därför en gemensam angelägenhet 

för regionens kommuner och kräver samver-
kan. Regionplanekontoret har kartlagt olika 
typer av kilar för länets alla kommuner och 
är ett stöd i arbetet med att bevara och ut-
veckla kilarna. 

samverkan
– Här finna alla möjligheter till samarbete 
när det gäller förvaltning, skötsel och gemen-
samma initiativ. Att kilarna rymmer enorm 
potential är alla kommuner överens om. Men 
ambition och ekonomiska resurser skiljer 
sig åt, säger Bette Malmros. Och menar att 
ju fler värden det finns i den nära naturen, 
desto mer motiverade blir människor att ta 
sig dit. 

– Även om vi ska bevara många orörda om-
råden finns det möjlighet att utveckla andra. 
Bland annat genom att skapa upplevelsepar-
ker med fik, service och aktiviteter som lock-
ar både unga och gamla. Kanske kan man i 
framtiden kombinera Ikeabesöket i Barkaby 
med en naturupplevelse i den närliggande 
naturen, föreslår Bette Malmros, som menar 
att rätt utnyttjade blir de gröna kilarna ett 
komplement i stället för en barriär. 

 – Vi är på god väg, och med fortsatt sam-
verkan kommer vi att både kunna växa och 
ha nära till naturen från bostaden. Gröna ki-
lar med stränder och vattenområden är en 
självklar konkurrensfaktor för att bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. l

Bette Malmros, region-
planerare och landskaps-
arkitekt och ansvarig för 
grönstrukturfrågor på 
Regionplanekontoret, 
menar att de gröna 
kilarna har ett omistligt 
värde. 

FAKTA Gröna kilar över tiden

Synsätt, arbetsmetoder, kunskap och språk 
för grönstruktur har utvecklats parallellt 
med lagstiftning, aktörer och forskning. I 
processen har Regionplanekontoret haft 
en drivande roll. Flera rapporter och en 
rapportserie (Upplevelsevärden, 2004) har 
tagits fram som behandlar regionens grön-
områden. Exempel på kunskap och synsätt 
som påverkat  det långsiktiga arbetet är: 
relationen stad – land, utvecklingen av 
gröna bältet i London, ökad kunskap om 
biologisk mångfald, PBL och miljöbalken, 
EU:s arbete och globala förändringar, livs-
stil, folkhälsoarbetet och förhållningssättet 
till tätortsnära natur. Begreppet grönst-
ruktur användes officiellt i ett uppdrag till 
Boverket om storstädernas miljö 1992. 

RUFS 2010   – åtaganden som 
rör grönstruktur och landskap
•  Säkra och utveckla värdena i 
 mark- och vattenlandskap.
•  Säkra och utveckla kustens och 
 skärgårdens natur-, kultur- och 
 rekreationsvärden.
•  Skydda Mälaren och Östersjön.  
•  Bevara, utveckla och tillgängliggöra 
 de gröna kilarna. 
•  Utveckla strändernas värden 
 och tillgänglighet.
•  Gör bebyggelsestrukturen tätare 
 och mer variationsrik.
•  Skapa en attraktiv stadsmiljö med  
 torg, parker och grönområden. 

Utveckling av grönstruktur i RUFS
RUFS 2010 för grönstruktur och 
landskap tar avstamp i RUFS 2001 
men skiljer sig något. De största 
förändringarna är följande:
• Olika geografiska perspektiv.
•  Uppdatering av områdesgränser.
•  Precisering av värden och funktioner. 
•  Sektorsövergripande inriktning 
 med fokus på samverkan.
•  Tyngdpunkt på attraktivitet, 
 tillgänglighet och samband.
•  Koppling mellan lokal och regional  
 grönstruktur och stadsutveckling.
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Småbrutet Mälarlandskap på flera olika öar, präglat av Uppsalaåsen. 
Här finns en mängd  kulturhistoriska miljöer, landskap, gårdar och kyrkor. 
Drottningholms slott finns på Unescos världsarvslista. Lovön och Kärsön 
är välbesökta platser nära city.  

Branta sprickdalslandskap som bjuder på storslagen utsikt. Sjöar, vattendrag 
och stränderna mot Mälaren är långa och varierande. Bornsjöns och Yngern 
rymmer stora skogs- och kulturlandskap och många tysta områden. 

Världens första nationalstadspark med ett kulturlandskap 
som är knutet till Sveriges äldsta historia. Här finns långa 
Mälarstränder och ett historiskt vattenstråk mot Uppsala. 
Njut av fantastiska ekar, spår, leder och en god service. 

Varierande strandpromenader och aktiviteter i anslutning till vatten. De norra delarna 
rymmer kulturlandskap, Rösarings fornområde och artrika strandängar. Lätt att ta sig 
till med pendeltåg eller tunnelbana.
 

Tema: Tätt och grönt

Tio kilar och tusen möjl  igheter
Text: Åsa Lekberg Illustration: Susanne Engman

De är unika, storslagna och lätta att nå. Vi har ringat in regionens tio gröna kilar 
som alla bjuder på storstadsnära äventyr, året om.
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Med stora sammanhängande skogsområden med spår och leder är 
möjlighet till rekreation stora. I detta rika kulturhistoriska landskap 
finns en lång kustremsa och ett flertal långa spår och leder. 

Förutom trolsk urskog med stor biologisk mångfald finns här Häll-
markstallskogen. Med sin ålder, storlek, kuststräcka och närhet till 
en huvudstad har den ett unikt värde i internationella samman-
hang. Nackareservatet och Erstavik är populära utflyktsmål som 
rymmer en mängd aktiviteter och friluftsgårdar. Lätt att nå med 
Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Med stora obrutna skogsområden i kombination med friluftsgårdar, spår, le-
der och service är denna kil mycket uppskattad. Här finns vildmarksområden, 
tystnad och ett stort inslag av vatten i form av sjöar, mossar och vattendrag. 
Det finns flera vandringsleder, friluftsgårdar och anläggningar för friluftslivet.  

Här hittar man Törnskogens vildmark och Runriket i Täby 
och Vallentuna. Här finns flera sjöar och ett rikt fågelliv. 
Vintertid är skridskobanorna populära. 

Här finns Långhundraleden till Uppsala och Angarnsjöängen som är 
länets främsta fågellokal. Tärnanområdet är ett av kilens många tysta 
områden och ett av regionens viktigaste vildmarksområde med stora 
skogar, runristningar och många små skogssjöar.  I Angarnkilen finns 
omfattande kulturmiljöer. 

Tio kilar och tusen möjl  igheter

7

Här lockar många upplevelser kopplade till vatten. Förutom utsiktsplatser, badvikar, båthamnar, klippor 
och stränder finns här trolska skogar i  kulturlandskap med skärgårdsprägel. Lätt att nå med buss.

Regionens grönstrukturen består av tio gröna kilar som 
sträcker sig mellan länets landsbygd och centrumkärnan. 
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Tema: Tätt och grönt

Gröna oaser i staden är Stureplans-
krögaren Carl M. Sundevall måttligt 
road av. Däremot söker han upp 
orörd natur på pendelavstånd. 

De senaste femton åren har Carl M. Sunde-
valls liv utspelat sig runt Stureplan där han 
jobbar som konceptchef för Spy Bar, Restau-
rang Humlegården och bakfickan Kåken. Res-
taurang Humlegården ligger bokstavligen i 
en av Stockholms mer kända parker. Här är 
det folkliv dygnet runt, men inte en plats 
som lockar Carl. 

söker tystnad
– Jag har egentligen inget behov av att be-
söka stadens gröna oaser, eventuellt kan jag 
söka upp en kajplats för lite svalka en varm 
sommardag, säger han, men understryker 
samtidigt att om det gröna inte fanns, skulle 
han självklart sakna det, speciellt nu när han 
har skaffat hund. 

Carls behov av natur är dock stort, men 
hellre vildvuxen än anlagd. Stora Skuggan, 
Östra Djurgården och Frihamnen är exempel 
på platser han söker sig till. Även om de är 
mer krävande att ta sig till, så tillfredsställer 
de hans behov av rekreation.

– Det är egentligen inte naturupplevelsen 
jag är ute efter, snarare en plats där risken 
att stöta ihop med någon jag känner är mi-
nimal. Det är lugnet och ensamheten jag 
eftersträvar.  

hus vid havet
Carl följer debatten om Stockholm och dess 
väg mot förtätning. Han välkomnar en tätare 
stadsbild och ser nödvändigheten av den. 
Samtidigt känner han en viss oro att naturen 
trängs undan på bekostnad av staden. 

– Det är viktigt att man viker plats åt par-

ker och naturområden i planeringen av nya 
områden. Behovet av grönområden är stort 
och ökar dessutom i takt med att staden 
växer och invånarna blir allt fler. 

Personligen har han fått nog av att bo i 

innerstaden. Sedan några månader tillbaka 
bor han i ett litet hus vid havet.  

– Jag hade tänkt flytta länge och är förvå-
nad att det gick så smidigt. Jag har inget sug 
alls tillbaka till stan, tvärtom kan det kännas 
jobbigt att behöva åka in. Jag tror att närhe-
ten till stan, tillgång till bil och det faktum 
att jag ser Kaknästornet från min tomt, gör 
att det känns okej. På en halvtimme är jag 
vid Stureplan. Nu när jag bor mitt i naturen 
kan jag känna vilken positiv inverkan den 
har och vilket stort behov jag har av den. Jag 
har kommit på mig själv med att bara sitta 
på min tomt och inte göra någonting i säkert 
45 minuter. l

FAKTA Carl M. Sundevalls gröna favoriter

Långholmen, Kastellholmen, Beckholmen 
Norra Hammarbyhamnen, Lugnet, 
Frihamnen, Lill-Jansskogen, Stora Skuggan, 
Lilla och Stora Hundudden. 
Promenad från Tanto till Skanstull.

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

En stunds ensamhet, lira boll med polarna eller bara känna doften av gräs. 
Behov av det gröna i staden skiftar. Vi frågade tre regionbor hur de                     
använder naturen i och runt staden. 

Tre nyanser av grönt

Carl M. Sundevall 
och valpen Alabama 
tar rast i ”Humlan”.
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Sindri Ardal gungar i ”Tengan”, i ”Obsan” chillar han 
och i ”Vasan” kör han fotboll. 

Sindri Ardal är tolv år och har bott i Vasastan i hela sitt liv.  Från det 
han gick i tredje klass har han sökt sig till stadens parker tillsammans 
med sina kompisar. Sindri är en kille som verkar nöjd med stadens 
utbud av gröna områden. Även om han gärna vill ha fler, konstaterar 
han att det ändå inte finns plats, eftersom det står hus överallt.

När han var yngre hängde han i Rålambshovsparken. Där fanns en 
bra skateboardramp för nybörjare, men den har tagits bort.

– Jag och en kompis gick dit med varsin skateboard, men de hade 
rivit den och börjat bygga något annat. Man kan ju hoppas att det 
blir en ny ramp.

 Varje dag går Sindri till Vasaparken. Där finns riktiga mål.
– ”Vasan” är bra, men den var bättre förr. De har ersatt skate-

boardrampen med någon hård orange gummi som är format som 
något slags berg. Tanken var nog att det skulle bli en kul lekplats 
men den är livsfarlig och på vintern blir den glashal. En kompis till 
mig slog ut tänderna dagen innan klassfotot skulle tas.

Nästan varje söndag åker Sindri till någon skog med sin familj.  
– Vi åker ofta till Stora Skuggan och till Hagaparken. Där har vi 

hittat en ruin som är kul att klättra i, berättar han.
Sindri har flera förslag på hur man kan göra parkerna roligare: 
Fler skateboardramper, klätterväggar, hinderbanor och studsmat-

tor.  När det gäller naturen tycker han att den ska förbli orörd. 
– Jag ska bo i stan när jag blir stor, men jag ska ha ett skönt litet 

lantställe att åka till. Mina föräldrar säger att det är bra att åka ut i 
skogen ibland. Att få känna naturen i sig. l

FAKTA Sindri Ardals favoritplats

En skog på Möja där det finns älgar som man ställt ut saltpinnar till. 
Här finns också roliga vägar. Nästan som en hinderbana. Det är snyggt 
uppbyggt fast helt naturligt.

Sindri Ardal tolv år, hänger 
i stans parker nästan varje 
dag. Mest blir det fotboll 
i ”Vasan”. 

Kristina Molin har inte ”haft sommar” på två år. Nu har hon 
äntligen fått chansen att lämna sin vardag i Stureby för 
några veckors sommarnöje på pensionärskollot på Stenfasta.

Det är sommar och det är sol och det är pensionärsvecka på Stads-
missionens kolloverksamhet på Stenfasta gård i Gnesta. En av de 
lyckliga gästerna är pensionerade förskoleläraren Kristina Molin.       
Sedan 25 år tillbaka bor hon i en liten lägenhet i Stureby tillsammans 
med sin katt. På grund av kronisk muskelvärk, och rädsla att vistas 
utomhus ensam, tar hon sig sällan utanför hemmet.

– Jag lider på asfalt, och backar är ansträngande, säger hon och 
menar att det inte skulle krävas mycket för att hon skulle kunna ta 
del av den natur som finns i hennes närhet. 

– Om det fanns bänkar med ryggstöd med tillhörande bord i par-
ken, skulle det vara underbart, säger hon och minns en sommar för 
två år sedan, när hon tog bussen till en badplats  i Älvsjö.

– Jag simmade i bassängen och det var helt fantastiskt. Tyvärr tar 
jag mig inte dit längre eftersom jag är i behov av ledsagare. 

Naturen har alltid betytt mycket för Kristina och vistelsen på Sten-
fasta har gjort underverk.

  – Jag har promenerat i skogen ända ner till vattnet, och plötsligt 
i förrgår gick jag utan rollatorn. Här finns gemenskap, fågelkvitter, 
hemlagad mat och vacker natur. Allt detta och lyckan att äntligen 
ha fått en sommar, kommer jag att leva länge på. l

FAKTA Kristina Molins önskelista

Badbussar under sommarmånaderna där SL:s färdbevis gäller. 
Fler bänkar med ryggstöd i parker och längs gröna stråk.
Handikappkarta med tips om promenadvänliga stråk. 

Kristina Molin njuter 
av  sommarlov på 
pensionärskollo 
på Stenfasta. 
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Tema: Tätt och grönt
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Ett högst påtagligt resultat av samarbetet 
kring en av Stockholms gröna kilar är en 
karta som inspirerar till upptäcktsfärd. Här 
sätts naturområdet in i sitt historiska sam-
manhang – för 1000 år sedan var Rösjökilen 
en vikingatida stormannabygd. Under de se-
naste hundra åren har området gått från ren 
landsbygd till dagens blandning av spridda, 
tätbebyggda områden och natur.

– Det är viktigt att behålla de gröna ki-
larna i Stockholmsområdet, och att förvalta 
dem så att de fortsätter att vara de fantastis-
ka rekreationsområden de är, säger Mårten 
Wallberg på Naturskyddsföreningen i Stock-
holms län. Därför började vi redan för 10–15 
år sedan att fundera på att få till något slags 
förbund för de gröna kilarna. 

samLa aLLa kraFter
För knappt fem år sedan var det dags att 
samla alla goda krafter runt Rösjökilen, som 
sträcker sig in i kommunerna Sigtuna, Val-
lentuna, Sollentuna, Danderyd, Upplands 
Väsby och Täby. 

– Tillsammans med några andra intresse-
föreningar – bland andra Friluftsfrämjandet, 
Turistföreningen och flera hembygdsfören-
ingar – bjöd vi in politiker och tjänstemän 
från kommunerna plus Regionplanekontoret 
till en workshop. Vi fick klartecken att köra 

och började med regelbundna möten. Vi ska-
pade en organisation och satte mål. 

Med Mårten Wallberg som inspiratör och 
projektledare har samarbetsgruppen träf-
fats ett tjugotal gånger sedan starten 2006. 
Ibland alla tillsammans, ibland i mindre ar-
betsgrupper beroende på engagemang, sak-
kunskap och tid. 

– Efter ett och ett halvt år kände vi behov 
av att se något konkret av vårt arbete, och 
bestämde oss för att ta fram utflyktskartan. 
Med pengar från de sex kommunerna, från 
landstingets miljöanslag och från Svenska 
Naturskyddsföreningen kunde vi anlita en 
konsult från Skogssällskapet som ritade 

Rösjökilen 
visar vägen

kartan, medan kommunerna och intresse-
föreningarna stod för innehållet. Samtidigt 
producerade vi en interaktiv karta på nätet.  

När kartorna var klara bjöds politikerna 
på en bussresa genom kilen – från Dande-
ryd i söder till Sigtuna i norr. Det var väl-
digt uppskattat, säger Mårten Wallberg, och 
ett bra sätt att förankra hela projektet hos 
politikerna. Få, om ens någon, hade sett så 
mycket av kilen.

Bra eXemPeL
Han konstaterar att samarbetet i projektet 
periodvis varit trögt, två steg framåt och ett 
steg bakåt, men hela tiden väldigt kul. 

– Det är ju viktigt att få med alla, i synner-
het politikerna, eftersom kommunerna har 
planmonopol. När man väl kommit så långt 
som vi nu gjort med Rösjökilen går arbetet 
mycket lättare. Och det finns ett bra exempel 
för andra att ta efter, som nu när vi fortsätter 
med Angarnkilen och Bogesundskilen som 
gränsar till Rösjökilen. 

Poa Collins, gatu- och parkchef på stads-
byggnadskontoret i Täby, har varit aktiv i 
projektet sedan start.

– Det kändes redan från början att det var 
kraft i detta projekt, inte minst på grund av 
de deltagande parterna. Som kommunal 
tjänsteman har man ju i första hand uppdrag 
att jobba inom sin kommuns gränser, och 
har ganska fullt upp med det. Så det är väl-
digt positivt att de ideella organisationerna 
tar initiativet när ett regionalt samarbete 
krävs. 

Med parollen ”Halva Täby grönt” har Täby 
kommun sedan flera år en uttalad målsätt-
ning när det gäller grönområden, säger hon. 
Marken ska disponeras på ett optimalt sätt så 

Genom ett lyckat samarbete mellan sex kommuner 
och flera intresseorganisationer har naturområdet 
Rösjökilen blivit lättillgängligt. Och ett bra exempel 
att ta efter. Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Mårten Wallberg på Naturskyddsföreningen 
i Stockholms län.
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att de viktiga naturvärdena finns kvar även 
när befolkningen växer.

– Rösjökilen samspelar på ett nära sätt 
till grönstråken som går in i vår bebyggelse, 
fortsätter hon och understryker att det är 
kopplingen till var invånarna bor och verkar 
som är viktig. 

Kommunens mål är att man ska ha till-
gång till natur eller park på gångavstånd, 250 
meter, från bostaden, skolan, dagiset eller 
platsen där man arbetar i Täby. Man ska ha 
ett större grönområde inom cykelavstånd, 
två kilometer, och tydliga gröna stråk mellan 
parker och omgivande skogar. På strategiska 

platser har vi byggt ut ”gröna entréer”, enkla 
friluftsparkeringar så att även den som be-
höver ta bil kan komma ut i naturen på ett 
lättsamt sätt.

– Det är en utmaning att vara sex kom-
muner och många föreningar som ska sam-
arbeta, och det tar lite tid att lära känna var-
andra och bygga upp den tillit och förståelse 
som krävs för ett gott samarbete, säger Poa 
Collins. 

Utflykten med politikerna förra året gav 
en stark och tydlig bild av hur gränslös kilen 
är och vilken mångfald av värden som den 
rymmer. 

Erik Andersson, kommunalråd i Täby, var 
en av politikerna i bussen:

– Det är viktigt att kunskapen om ett om-
rådes möjligheter finns både inåt kommu-
nen och utåt, särskilt nu som vi alla förtätar 
runt Stockholm, säger han. Alla har ju varit 
i ”sin” del av kilen, men när man ser hela 
området inser man hur viktigt det är att in-
blandade kommuner samarbetar. Det är ju 
en sak att ha grönområden, en annan att ha 
grönområden med kvalitet. Vi vet att stora 
sammanhängande områden lockar folk. De 
är till och med en orsak till att man flyttar 
till en viss kommun. l

” Med parollen ’Halva 
Täby grönt’ har Täby 
kommun sedan flera år 
en uttalad målsättning.

– Det är bra att ideella föreningar tar 
initiativet, säger Poa Collins gatu- och 
parkchef på stadsbyggnadskontoret i Täby.
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Tema: Tätt och grönt

– Att bygga tätt och grönt är inte någon 
motsats, säger planarkitekten Anna Forsberg, 
som tillsammans med Katarina Borg och Max 
Goldstein har arbetat fram programförslaget 
för bebyggelse av Årstafältet. I slutet av juni 
beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vi-
dare med förslaget. 

Årstafältet har varit uppe till diskussion 
för bebyggelse vid flera tillfällen tidigare. I 
Stockholms nya översiktsplan pekas Årstafäl-
tet ut som ett stadsutvecklingsområde, som 
hänger samman med innerstaden. Årstafäl-
tets goda kollektivtrafikläge och det faktum 
att Årstalänken inte längre används för trafik 
har bidragit till att göra fältet attraktivt för 
ny bebyggelse. 

– Vi vill koppla ihop Årsta och Östberga, 
säger Anna Forsberg, och göra parken lätt att 
komma till från båda håll. Den kommer att 
bli mindre, men få ett helt annat värde än 

Fler mötesplatser, gröna stråk genom bebyggelsen, stora 
vattenytor och ett fornminne som åter blir levande – 
Göta landsväg, Stockholms historiska entré. Det är några 
ingredienser som ska göra ett bebyggt Årstafält attraktivt. 

Göta landsväg var en medeltida väg som gick från 
Stockholm över Södertörn mot Götaland. Den 
bygger på den gamla Tingsvägen som ledde till 
Svartlöten, där ting hölls höst och vår. 

Vägsträckningen över Årstafältet är den bäst 
bevarade delen av Göta landsväg och numera ett 
fornminne. Landsvägen miste sin betydelse som 
huvudled under senare delen av 1600-talet, då 
den ”Nya landsvägen” – numera Gamla Söder-
täljevägen – över Hornstull tillkom. 

Årstafältet 
blir ny stadsdel 
och park Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Illustration: Archi5

Planarkitekten 
Anna Forsberg 
visar modellen av 
programförslaget. 
Det bygger på 
analyser, rådslag 
och inspiration 
från lyckade 
områden i Sverige 
och utomlands.
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nu. Alla gator i området ska leda mot parken, 
och vid tvärbanans station i fältets nordvästra 
hörn kommer ett entrétorg att anläggas. 

Bebyggelsen ska vara både hög och låg och 
med så stor variation som möjligt. Den kom-
mer att ta 40 procent av Årstafältets yta i an-
språk och rama in grönområdet i mitten.

– Många av de funktioner som finns i dag 
kommer att finnas kvar på fältet – den öpp-
na ytan, dammen och kolonilotterna, säger 
Anna Forsberg. Men vi kommer att flytta om 
en del så att det blir mer kompakt. Vi föreslår 
också en mindre gård i parken, något i stil 
med Lill-Skansen. En sådan har ett stort värde 
som en samlande punkt för människorna i 
området. 

PLats För Parker
Längs ena sidan av parken ska en aktivitets-
plats anläggas med ytor för spontanidrott 
som är öppen för alla och ett alternativ till 
klubbidrott.

– Barn vill ju komma ut och röra på sig 
och träffa andra, och särskilt barnen i Öst-
berga tycker att Årstafältet avskilt dem från 
kontakt med barnen i Årsta. Barn från båda 
områdena har varit med tidigt i planerings-
processen, och vi har fått många kloka syn-
punkter från dem. 

På parkens motsatta sida blir det lugnare, 
med promenadstråk och fin utsikt.

– Här tänker vi oss att det är lite lugnare 
med lekplatser och sittplatser. Här kommer 
Valla å ges ett slingrande förlopp med över-
svämningsytor så att vi får fler öppna vat-
tenytor.

oLika idéer
Anna Forsberg pekar på modellen, förklarar 
hur tankarna gått och vilka analyser och råd-
slag som ligger bakom olika idéer och lös-
ningar. Hon tycker att det är särskilt roligt 
att fornminnet Göta landsväg kommer att 
gå som en mindre skyddszon genom den nya 
bebyggelsen, eftersom det är den historiska 
entrén till Stockholm söderifrån. 

– När man bygger tätt är det viktigt att 
tänka på att det ska vara lätt att ta sig genom 
stråken i bebyggelsen och komma vidare till 
parken och bra kollektivtrafik. Det blir en 
barriär för barn och gamla om det blir för 
långt. Därför har vi planerat så att det ald-
rig är mer än 200 meter till närmaste park. 
Redan i planeringen måste man också tänka 
på att göra gatorna trevliga så att man vill 
promenera, och att de olika miljöerna ska 
kännas trygga. 

Hon understryker att kanterna är viktiga 
för att folk ska vilja gå in i parken.

–  Längs parkens norra del finns bra lägen 
för  uteserveringar av olika slag, men det är 
inget vi styr över. Entrétorget är stort som 

Mariatorget, så här tror vi att det blir attrak-
tivt för  till exempel kaféer och restauranger. 
Gården hoppas vi blir något åt Rosendalhål-
let med ett litet kafé.

Anna Forsberg och hennes kollegers am-
bition är att Årstafältet ska bli en brokig 
blandning av byggnader och platser som 
människor vill träffas på. Att det kommer 
att ta 15–20 år innan allt är klart ser de inte 
som någon nackdel.

– Med små detaljplaner som följer på var-
andra, och där man jobbar på olika sätt, ökar 
möjligheten att det blir just den variation 
i området som vi eftersträvar. Sedan kan 
vi bara hoppas på att de byggherrar som så 
småningom får bygga, och de intressenter av 
olika slag som etablerar sig i området, lyfter 
programförslagets intentioner ytterligare ett 
snäpp. l

I programförslaget sparas 60 procent av Årstafältet till grönområde. Bebyggelsen ska 
variera i höjd och bredd. 

”Parkbryggan” avslutas med trappsteg mot fältet 
och utsikt över Valla å.
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Tema: Tätt och grönt

De flesta turister som kommer till Stock-
holm är storstadsturister som vill uppleva 
kultur, äta gott, shoppa och åka på guidade 
sightseeingturer.  

– Turisterna berättar gärna för oss att sta-
den är oerhört vacker där den ligger på sina 
14 öar, säger Stefan Pettersson, chef för Stock-
holm Tourist Centre. De uppskattar vattnet, 
ny och gammal bebyggelse och all grönska.

Men allt fler turister tar sig också utanför 
staden.

– Jag tycker mig märka att de som varit 
här flera gånger gärna vill ut i regionen – till 
Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna och Kolmår-
den. Annars är Uppsala och Sigtuna väldigt 
populära, liksom Birka med sin koppling 
till vikingar. Den unika skärgården är upp-
skattad, och man tar gärna en dagstur med 
skärgårdsbåt. 

De flesta turisterna kommer från Tysk-
land, därnäst Storbritannien och USA. Som 
god fyra och femma kommer Italien och 
Spanien, som har många weekendresor till 
Stockholm. Alla turister kommer förr eller 
senare till Gamla stan, och på vintern talas 
det mycket ryska i gränderna. Då har nämli-
gen ryssarna, sexa i besöksstatistiken, lång-
ledigt. 

– Särskilt tyskar och holländare vill göra 

något aktivt – paddla kajak, cykla mountain-
bike eller vandra, säger Stefan Pettersson. Vi 
hjälper till med tips, broschyrer och bokning 
av guider. 

Och, tillägger han, många tyskar vill vand-
ra i Inga Lindströms fotspår – en tysk tv-serie 
som frossar i sockerljuv romantik och svensk 
sörgårdsidyll. Miljonpubliksuccén lånar mil-
jöer från Sörmland – främst Nyköping men 
också Trosa, Norrtälje och Dalarö – men är i 
övrigt så tysk den kan vara med tyska skåde-
spelare och tysk författare. 

tiPs På aktiviteter
Turistbyrån hänvisar gärna till Stockholm 
Adventures när turisterna vill komma ut i 
regionen på någon aktivitet. 

– Jag vill visa allt fint vi har här, säger To-
mas Bergenfeldt, som startade Äventyrsre-
sor i början av 80-talet och tog svenskar till 
Antarktis och Nepal. Nu lotsar han i stället 
utländska turister och svenskar till äventyr 
i Stockholmsregionen med Stockholm Ad-
ventures.

Han berättar om orchidépaddling till 
Munkö i början av juni och kajak till ytter-
skärgården hela sommaren.

– Dagsturer är den stora volymen, men 
vi har också övernattning i tält. Och även 

Vattnet och grönskan skiljer Stockholm från andra europeiska 
huvudstäder. Storstadens utbud och närheten till orörd natur 
i regionen lockar både svenska och utländska turister till 
Europas första miljöhuvudstad.

Kombination som 
lockar turister

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Tomas Bergenfeldt, 
Stockholm Adventures.” Särskilt tyskar och holländare vill göra 

något aktivt – paddla kajak, cykla 
mountainbike eller vandra. 
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komfortabla turer där folk kan få både säng 
och toalett. 

På viltsafari åker mest utländska turister.
– Vi tittar på bland annat älg. Av fyrtio tu-

rer förra året var det bara på tre som älgarna 
höll sig undan, berättar Tomas Bergenfeldt. 
Men vildsvin och rådjur hittar man garan-
terat, och fåglar på viltvatten. Vi håller till i 
Bornsjöns naturreservat, där naturens skön-
het och ett levande kulturlandskap med gods 
och gårdar, runstenar och gamla gravstenar 
gör resan värd sitt pris även utan älg. 

På egen hand
Stora upplevelser behöver inte innebära stora 
strapatser och tung packning, menar han, 
och erbjuder olika nivåer på aktiviteterna i 
kajak, på cykel, för segel eller till fots. 

I Stockholms län finns nästan 250 natur-
skyddade områden – naturreservat och na-
tionalparker. I skriften ”Utflyktsguide till 33 
skyddade naturområden i Stockholms län” är 
de mest besöksvärda samlade till en illustra-
tiv guide för den som vill upptäcka på egen 
hand. Många kan nås med allmänna kom-
munikationer. Här hittar både stockholmare 
och turister lockande utflyktsmål. 

Ett stort antal auktoriserade guider finns 
att tillgå för den uppsjö av utflykter och ak-
tiviteter som Stockholmsregionen har att er-
bjuda. Naturskyddsföreningen Stockholms 
län har inte bara guidade turer till naturen 
runt staden utan också till naturen mitt i – 
på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och 
på Östermalm.

– Många turister vill besöka Hammarby 
sjöstad som en modell för hållbar stadsut-
veckling, berättar Maria Bergström på Natur-
skyddsföreningen. Jag visade nyligen områ-
det för en grupp italienare som valt att lägga 
en arbetskonferens i Stockholm just för den 
fina naturen i och runt staden. l

” Turisterna berättar 
gärna för oss att 
staden är oerhört 
vacker där den ligger 
på sina 14 öar.

Vattnet i staden, regionen – ja, i hela landet 
– uppskattas av turister. Många tar en 
skärgårdstur för att se den unika övärlden.

Stefan Pettersson, 
chef för Stockholm 
Tourist Centre. 
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Tema: Tätt och grönt

Kan man åka på viltsafari i en storstad? 
– Absolut, svarar Tanja Geisler. I Stockholm kan man det – det är bara tre 
mil till Bornsjöns naturreservat och där såg vi både rådjur och vildsvin! Med 
ungar, det var helt fantastiskt! Och vi anade faktiskt en älg inne i skogen i 
skymningen. Precis som många tyska turister lockas Tanja av den orörda och 
vilda naturen i Sverige. Här finns så mycket vatten, så fina sjöar, säger hon. 
Och skogarna har en artrikedom av både växter och djur som Tyskland inte 
kommer i närheten av.  

Det var Astrid Lindgrens Vimmerby som lockade henne till Sverige första 
gången förra sommaren. Nu är hon här för andra året, och har redan sett 
mer av landet än de flesta svenskar – från Malmö i söder till Gällivare i norr. 
Nästa sommar är hon här igen, för naturen i första hand. 

Eftersom Tanja reser med tåg och inte söker information på nätet saknar 
hon en turistbyrå nära Stockholms central. 

– I en broschyr på hotellet såg jag att man kan åka på viltsafari. På rese-
byråerna i Tyskland är det dåligt med information om vad man kan göra i 
Sverige. Det kanske ni kan påverka? l

Museer, slott och kyrkor i all ära, men dagens turist vill gärna 
uppleva något utöver det vanliga när de besöker Stockholm. 
Som familjen Donachie-Etchels från Skottland, som cyklade 
på sightseeing och paddlade kajak i ytterskärgården, och 
Tanja Geisler från Tyskland, som letade älg på viltsafari. 

”Kul att göra något 
annorlunda”

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

” Vi såg både rådjur och vildsvin. 

Tanja Geisler 
från Tyskland.

FAKTA Turismen i Stockholmsregionen

Turismen ökar stadigt
Turismen spelar en viktig roll för Stockholms 
utveckling som en attraktiv region, och varje år 
ökar antalet besökare. Under 2008 gjordes 9,6 
miljoner kommersiella övernattningar i länet 
– hotell, stugby, vandrarhem och camping. 14,7 
miljoner övernattade i fritidshus, hos släkt och 
vänner eller i fritidsbåt. Drygt fem miljoner 

kom på besök över dagen. Stockholms län har 
den största andelen kommersiella övernattning-
ar i Skandinavien. Därnäst kommer Köpenhamn, 
Oslo och Helsingfors. 

Svenska besökare står för två av tre övernatt-
ningar på hotell, vandrarhem och stugbyar. Av de 
utländska besökarna kommer flest från Tyskland, 
Storbritannien och USA. 

Så reser besökaren
Bil är det vanligaste färdsättet när svenskar 
reser till Stockholm, men 30 procent tar tåget. 

Ankommande och avresande flygresenärer 
till regionen var drygt 22,6 miljoner 2008, 
medan 11,3 miljoner kom med färja eller    
kryssningsfartyg och 17 miljoner tog tåget. 



17

Familjen Martin Donachie, Vicki Etchels 
och sonen Bradley har just avslutat tre tim-
mar på cykel när de kommer tillbaks till ut-
gångspunkten i Gamla stan.

– Fantastisk stad att cykla i, säger Martin 
entusiastiskt. Jag har inte varit i någon an-
nan storstad med så bra cykelvägar. Vi har 
sett kända och mindre kända delar av stan 
och härliga grönområden på Djurgården, och 
guiden har berättat om staden förr och nu. 

Han tycker att det är bra att kombinera 
motion och sightseeing. ”Man vill ju gärna 

äta gott också”, som han uttrycker det. 
Familjen är i Stockholm en vecka för att 

hälsa på en släkting som arbetar här. 

cykeLtur onLine
– Vi förberedde oss väl för att få ut mesta möj-
liga av veckan, säger Martin. Vi kollade Stock-
holms webbsida och köpte Stockholmskortet 
– det är riktigt bra – och bokade cykelturen 
online i förväg. 

Liksom en dags kajakpaddling i ytterskär-
gården – men det är en hemlighet än så 

länge; en överraskningspresent till Bradley 
som fyller 11 år under veckan. 

– Stockholm är en fin stad, säger Vicki. Så 
ren och grön! Och med allt vatten, var man 
går är det nära till vattnet.

De är också imponerade över regionens 
transportsystem. Med buss och tunnelbana 
kommer man långt, konstaterar de. I mor-
gon blir det buss till Stavsnäs och taxibåt till 
Runmarö för vidare färd i kajak bland kobbar 
och skär i ytterskärgården. l

” Grönt och rent – det gillar vi!

Familjen Martin Donachie, sonen Bradley och Vicki Etchels.



Utblick

”Fluctuat nec mergitur”. Skakat av vågorna men sjunker inte. 
Devisen i Paris stadsvapen har tröstat medborgarna när de 
hotats och ockuperats av främmande makt. Nu aktualiseras 
valspråket på nytt när staden står inför nya omvälvningar, 
låt vara av angenämare slag – en grön, urban revolution.

Grön revolution
ska rädda Paris

Text: Sten Windén Foto: Karin Grip/Scanpix Illustration: Atelier Christian de Portzcamparc

Ett arkitektförslag på hur 
Parisregionen ska växa är 
att förvandla den nuva-
rande motorvägen längs 
Seine till gröna områden 
med plats att flanera.

Arkitekt Christian de 
Portzcamparc tror att 
luftburna snabbtåg längs 
Paris motorvägar kom-
mer att minska segrega-
tion och isolering.

För två år sedan bjöd Frankrikes president 
Sarkozy in till ett internationellt rådslag med 
arkitekter och stadsplanerare. På agendan: 
Hur ska Parisregionen utvecklas och växa 
fram till 2050?

Namnet på projektet, ”Grand Pari(s)”, gav 
signal om en stor utmaning, med ”pari” som 
associerar till spel. Spelmarkerna hette eko-
logi, urbanism, kommers, transporter och 
sociologi. 

katastroFaLt Läge
Tre huvudteman lades fast: att få till stånd 
en hållbar utveckling efter Kyoto-avtalet, att 
omorganisera transportnätet, och att bryta 
ytterförorternas isolering.

Samtliga inbjudna var överens – tillstån-
det för Paris är katastrofalt. Innanför murar-
na är det ganska okej, menade till exempel 
franska Ateliers Jean Nouvel. Men förorterna! 
70 procent av resorna i Stor-Paris görs från 
förort till förort och transportmässigt är kol-
lapsen nära. Att Stor-Paris måste få samma 
transportnät som huvudstaden för att bryta 
segregationen är absolut nödvändigt.

För att överleva måste Paris bli en mera 
”grön” och harmonisk stad. Inte som i dag, 
med förstäder som ligger isolerade runt stads-
kärnan. Och med motorvägar som fungerar 
som barriärer såväl fysiskt som psykologiskt, 
och cementerar den sociala segregationen – 
”dom där inne, vi här ute”. 

Miljön är honnörsordet i samtliga förslag. 

Paris behöver en grön revolution. Grönskan 
är inte bara en fröjd för ögat och en lisa för 
själen. Den är livsnödvändig. Liksom att för-
bättra balansen mellan land och stad.

Behov av hamn
Störst uppmärksamhet har urbanisten An-
toine Grumbach väckt. Han vill utvidga Paris 
ända till floden Seines mynning i Le Havre. 
Därför att ”alla framtidens metropoler har 
en hamn”, och ”Paris - London - Rotterdam är 
embryot till en megapolis, en världsstad”. 

Flodtrafiken ska minska användandet av 
lastbilar. Och ett snabbtåg mellan Le Havre 
och norra Paris ska ge plats för logistik och 
industri. Om Paris inte utvecklas till indu-
strimetropol, riskerar huvudstaden att bli ett 
museum. 

integrera natur
Christian de Portzcamparc vill bekämpa seg-
regation och isolering med luftburna snabb-
tågslinjer längs de cirkulära motorvägarna 
runt Paris. Och en helt ny järnvägsstation ska 
ersätta Gare du Nord och Gare de l’Ést för att 
förbättra förbindelserna med storstäderna i 
norra Europa.

Den holländske arkitekten Winy Maas fö-
reslår solpaneler på taken i centrum och ett 
utbyggt Roissy omgivet av skogar. Nyplante-
rade skogar i storstadsbältena ska hålla nere 
medeltemperaturen, suga upp utsläpp och 
skapa energi.
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FAKTA Paris

Den engelske arkitekten Richard Rogers 
vill integrera naturen med staden genom 
att förvandla hustaken, sammanlagt 400 
kvadratkilometer, till grönytor. 

I stället för att riva och ödelägga för att 
bygga nytt vill konsulterna utgå från befint-
lig bebyggelse och infrastruktur. Det innebär 
tätare bebyggelse än under 50- och 60-talen 
då rivningsraseriet slog mot Paris. En neder-
ländsk arkitekt föreslår helt sonika en extra 
våning på alla hus i Paris.

LöFte om Bostäder
Varje fläck ska tas tillvara. Och många av för-
slagen innebär avregleringar, bland annat 
av 37-metersgränsen för höghus inne i Paris. 
Presidenten lovar 70 000 nya bostäder årligen 
i Stor-Paris, mot dagens 40 000. 35 miljarder 
ska satsas på kollektivtrafiken. Ett nytt pen-
deltågssystem ska i en vid cirkel på 13 mil 
binda samman Parisregionens flygplatser 
och ekonomiska centrum för att skapa nya 
ekonomiska nav utanför centrala Paris. l

”Grand Pari(s)” startade i början av 2008. 
Tio team med berömda arkitekter och 
stadsplanerare, sex inhemska och fyra 
utländska, bjöds in för att lämna förslag på 
hur Parisregionen bör växa och utvecklas. 
Varje team fick två miljoner kronor. Förslagen 
presenterades i en utställning för allmän-                    
heten i slutet av april i fjol och har nu       
samlats i bokform. 
Invånare: Cirka 13 miljoner; i innerstaden 
2,2 miljoner.

Tunnelbanan (Métro) har 15 linjer; samman-
lagt 199 km, varav 157 i innerstaden.
Flygplatser: Orly, Roissy, Charles de Gaulle 
och le Bourget.
Paris har 450 parker och andra grönom-
råden. Störst är Bois de Boulogne och Bois 
de Vincennes, ”Paris lungor”.
Projektet ”Label vert” bannlyser giftiga 
produkter för att bekämpa ogräs i stadens 
parker, kyrkogårdar och skogar. Det berör 
totalt 3 000 hektar grönområden.
70 miljoner cyklar, ”Velib”, som du hämtar 
på ett ställe och lämnar på ett annat, har 
hyrts ut under de senaste tre åren.
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Drömboendet

Text: Bruno Lundgren  Foto: Ulf Lodin

Ett drömboende för de flesta är enligt an-
nonserna ett boende där man på ena sidan 
av huset har orörd natur och på den andra 
sidan ett myllrande stadsliv med massor av 
butiker, kaféer och restauranger.

– Längtan att vara nära naturen tror jag 
är djupt rotad hos svenskarna, säger Björn 
Wellhagen, som är ansvarig för bostadsfrågor 
på Sveriges Byggindustrier. Helst skulle man 
nog vilja bo i en röd stuga med vita knutar 
och fin trädgård på Stureplan.

Björn Wellhagen menar att trenden att 
förtäta städernas ytterområden kommer 
att fortsätta. Efterfrågan på stadsmiljö med 
tillräckligt tät bebyggelse för ett stort utbud 
av butiker, caféer och restauranger kommer 
att hålla i sig. 

Prioritera möten
– Man kan inte förtäta till exempel Stock-
holms innerstad så mycket mer. Förutom på 
höjden.  Då är det rimligt att ytterområdena 
får mer av stadskaraktär. Det stora misstaget 
var att man inte byggde mer stadslikt från 
början.

Björn Wellhagen säger att innerstadsbe-

Kombinationen stad 
och natur är ett säljande 
argument. Det anser både 
byggbolag och fastighets-
mäklare.

Googlar man på ”nära stad och natur” eller 
ord som ”stadens puls” och ”natur” i samma 
mening får man ett närmast obegränsat an-
tal träffar. 

Går man därefter in på några slumpmäs-
sigt utvalda fastighetsmäklares hemsidor 
och läser lite mer utförliga beskrivningar 
av olika objekt slås man av att samtliga 
beskrivningar – verkligen alla – innehåller 
uppgifter om natur och stadsliv. Finns det 
inget stadsliv att prata om, påpekar man hur 
enkelt det är att ta sig till staden. Och detta 
gäller inte bara Stockholmsregionen utan 
hela landet.

folkningen har blivit yngre de senaste decen-
nierna. Han tror att de som är lite yngre i dag 
prioriterar möten med andra människor.

– På 70-talet ville man flytta ut från städer-
na. Men jag tror inte att det hade så mycket 
med den rena luften att göra som med att 
bostadsstandarden i städerna då var låg. 

stad i Fokus
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån, me-
nar i likhet med Björn Wellhagen att intres-
set för att bo i staden tycks vara ihållande.

– Det känns som en stadigt ökad efterfrå-
gan på bostäder i stadsbebyggelse; staden är 
i fokus.  

Att närheten till grönområden marknads-
förs även för bostäder i stadsbebyggelse ser 
han som naturligt. Man behöver inte gå 
längre än till sig själv, säger han. Man vill 
dra nytta av storstadens utbud, men har röt-
terna i jorden. De allra flesta vill nog ha det 
bästa från båda världarna, både storstadens 
puls och naturen.

Per Johansson, projektutvecklingschef på 
JM, är en av dem som är delaktiga i bostads-
byggandet av Stockholmsregionen i dag. Ge-
nom kundundersökningar som JM ständigt 
gör vet han att närhet till både stad och grön-
områden står högt upp på önskelistan när 
folk ska köpa lägenhet.

Skulle man sinsemellan rangordna stad 
och natur är det dock staden som vinner, 
menar han.

Per Johansson menar att förtätningen av 
områden inom Stockholmsregionen kommer 
att fortgå.

– Men det behov som finns av bostadsbyg-
gande kommer inte att täckas av det. Nya 
områden måste byggas.

Han påpekar att en trend i dag är att bygga 
bostäder i stadsnära industriområden som 
Hammarby sjöstad, Liljeholmen, Hjorthagen, 
Värtahamnen och Slakthusområdet. 

Ofta ligger områdena med närhet till vat-
ten och samtidigt ser man till att skapa och 
anlägga grönområden.

– Balansen mellan stad och grönområden 
uppfylls bra i de här områdena, tycker jag, 
säger Per Johansson. l 

Drömbostaden ska 
helst ligga nära både 
stad och natur.
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Rapporter & nämndbeslut

Regionplanenämnden och Regionplanekontoret bevakar systematiskt utvecklingen i regionen 
och omvärlden. I rapportserien presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarier, kartläggningar, 
utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporterna är 
framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av Regionplanekontoret. 
På www.regionplanekontoret.sll.se/publikationer finns möjlighet att ladda hem digitala versioner, 
beställa eller prenumerera på rapporterna.

2010  • 2  Mötesplatser i Stockholmsregionen  
2010  • 1  Utställningsutlåtande RUFS 2010
2009 • 11  Samspelet
2009 • 10  Unga röster i skärgården
2009 • 9  Stockholmsregionen som 
 kunskapsregion
2009 • 8  Tätare Stockholm      
2009 • 7  Bebyggelsens mosaik
2009 • 6  Samrådsredogörelsen RUFS      
2009 • 5  Stockholm – en attraktiv region för  
 internationella experter
2009 • 4  Klimatförändringar – dags att 
 anpassa sig?
2009 • 3  Stockholmsöverenskommelsen 
 – en första uppföljning
2009 • 2  Arbetsplatsernas lokalisering 
 i Stockholms län
2009 • 1  Regionala stadskärnor
2008 • 15  Delregional utvecklingsplan för  
 Stockholms kust och skärgård
2008 • 14  Socialt kapital i regional
   utvecklingsplanering
Info    Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4  från projektet Innovationsplats
   Stockholm-Uppsala
2008 •  13 Framtidens transportsystem – under-
   lag till arbetet med en ny regional
   utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 •  12 Energiförsörjningen
   i Stockholmsregionen
2008 •  11 Hållbarhetsperspektiv i regional
   utvecklingsplanering
2008 •  10 Livsstilar och konsumtionsmönster
   i Stockholmsregionen – ett regionalt
   utvecklingsperspektiv
2008 • 9 Grönstruktur och landskap i regional
   utvecklingsplanering
2008 • 8  Branschanalys för Stockholms län
2008 • 7 Bostäder i framtidens Stockholm
2008 • 6 Öppnare storstäder
2008 • 5 Invånarnas värderingar
   i Stockholm-Mälarregionen
2008 • 4 Storstadsnära landsbygd 
   i regional utvecklingsplanering
2008 • 3 Näringsliv, logistik och terminaler
   i Stockholms län
2008 • 2 Folkhälsa i regional utvecklings-
   planering
2008 • 1 Kultur i regional utvecklingsplanering
2007 •  16 Vision,  objectives and strategies for
   the regional development of
   Stockholm Programme for a new 
   Regional Development Plan 
   (RUFS 2010)
   

Rapporter från 2007 till 2010: 

Kulturella och kreativa
näringar i Botkyrka
Regionplanenämnden har fått en förfrå-
gan från Botkyrka kommun som är projekt-
ägare för regionalfondsprojektet Creative 
Stockholm. 

Förfrågan gäller dels om Regionplane-
nämnden vill medverka i framtagandet av ett 
handlingsprogram om kulturella och krea-
tiva näringar och om nämnden kan bekräfta 
att handlingsprogrammet kan få status som 
ett handlingsprogram under RUFS 2010.  

Nämnden anser att arbetet med att ta 
fram programmet har rätt inriktning för att 
kunna få status som ett handlingsprogram 
under RUFS. 

Nämnden vill dock återkomma när det är 
färdigt för att ta definitiv ställning i frågan. 

Nämnden ger Regionplanekontoret i upp-
drag att medverka i framtagandet av hand-
lingsprogrammet i form av analysstöd och 
bevakning av regionala intressen. l >>

Botkyrka kommun, projektägare för Creative Stockholm.
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Nämndbeslut

Regionplanenämnden och Regionplanekontoret ansvarar för region-
planering och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden bevakar och tar 
initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. Nämnden 
har 13 ledamöter och 13 ersättare, och har vanligtvis åtta samman-
träden om året. På www.regionplanekontoret.sll.se/politik finns 
information efter varje nämndmöte samt besluten i dess helhet.

Foto: Ulf Lodin

Huddinge kommun har sänt ut 
ett förslag till klimat- och ener-
giplan för remissbehandling. Hu-
vudsyftet med planen är att bidra 
till en omställning av energisys-
temet. Regionplanenämnden har 
antagit ett yttrande över planen. 

Nämnden konstaterar att 
Huddinges klimatarbete sedan 
1990-talet redan bidragit till ut-
släppsminskningar. Kommunen 
kan därför tjäna som ett föredö-
me för andra kommuner i länet. 
Åtgärderna ligger väl i linje med 
RUFS 2010 och nämnden är posi-
tiv till den höga ambitionsnivån 
i planen.
(Mp) lämnade ett särskilt uttalande.

Klimat- och energiplan 
för Huddinge

Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över Uppsala 
kommuns förslag till översiktsplan. Planförslaget lyfter bland 
annat fram att förändringar i den befintliga stadsmiljön ska 
tillföra värden och bidra till att kvalitetshöja den sociala grön-
strukturen. Planen har en hög ambition för ökning av kollek-
tivtrafikresandet. 

Nämnden efterfrågar en utveckling där den spårbundna 
trafiken och bebyggelsetillväxten koncentreras till spårsyste-
mets noder. Regionplanenämnden menar att detta borde ge ett 
tydligare uttryck i översiktsplanen. Vidare stödjer nämnden in-
riktningen att det bör finnas beredskap för byggande av 1500 
lägenheter per år.
(S) och (V) lämnade ett särskilt uttalande.

Översiktsplan för Uppsala kommun

Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över ett tidigt 
samråd om Spårväg City.  Nämnden konstaterar att Spårväg City 
kan få en viktig funktion för att förbättra kollektivtrafikförsörj-
ningen i centrala Stockholm. 

Till de delar av innerstaden som inte har lika god kollektiv-
trafikförsörjning som västra Kungsholmen, anser nämnden att 
alternativa sträckningar bör studeras.
(S) och (V) reserverade sig. (Mp) lämnade ett ersättaryttrande.

Fortsatt utbyggnad av Spårväg City

WaLdemarsuddestrandvägen

Hög ambition för 
kollektivtrafiken  
i Uppsala.

sergeLs torg
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Regionplanenämnden har antagit ett ytt-
rande över programsamråd för Runstenen 
1:1 i Haninge kommun.  

Området föreslås utvecklas med cirka     
100 -120 bostäder, en internatskola, elevhem, 
elevstall, gästgiveri, företagscenter, förskola 
och byggnader för teknisk försörjning. 

Nämnden konstaterar att området är redo-
visat som grön kil på plankartan i Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010, och att det ligger långt från be-
fintlig bebyggelse och 
kollektivtrafik. Vidare 
pekar nämnden på 
att programförslaget 
strider mot gällande 
översiktsplan. 

Därför anser nämn-
den att man bör 
undvika att bygga i 
området på grund av 
hållbarhetsskäl och 
för att värna om grön-
kilens värden. Nämn-
den avstyrker därmed programförslaget.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.

I Huddinge kommun har en fördjupad 
översiktsplan över Kungens kurva tagits 
fram. Regionplanenämnden har antagit 
ett yttrande över denna. 

Nämnden ser positivt på planens in-
riktning med tätare bebyggelse och ökad 
tillgänglighet. Vidare menar nämnden 
att det är viktigt att samarbetet mellan 
Stockholms stad och Huddinge fortsät-
ter att utvecklas så att området Kungens 
kurva-Skärholmen blir en attraktiv re-
gional stadskärna. 

Nämnden efterlyser förutsättningar 
för att däcka över ett antal vägar och 
menar att planen kunde innefatta för-
slag till nya bostäder.

Förslaget att integrera och utveckla 
naturkvaliteter i Bornsjökilen tycker 
nämnden är intressant, men anser sam-
tidigt att det är tveksamt att ge förut-
sättningar för nya handelsområden i 
områden söder om Kungenskurvaleden 
närmast naturreservatet.
(MP) lämnade ett ersättaryttrande. 
(V) reserverade sig mot beslutet och 
lämnade ett tilläggsförslag till yttrandet.

Regionplanenämnden har antagit ett yttrande över för-
djupad översiktsplan för Väsby sjöstad. Nämnden konsta-
terar att bebyggelseutvecklingen som föreslås vid Mälar-
stranden saknar stöd i gällande kommunal översiktsplan, 
men konstaterar att den är från 2005 och att arbete pågår 
för att aktualisera översiktsplanen. 

Tidigare har nämnden gett sitt fulla stöd till den gällan-
de översiktsplanen där bebyggelsen utvecklas i anslutning 
till den befintliga tätorten. Men den föreslagna bebyggel-
seutveckling skulle utgöra en egen enklav som är avskild 
från resten av tätorten, vilket inte överensstämmer med 
inriktningen mot en resurseffektiv bebyggelsestruktur. 

Nämnden uttrycker dock förståelse för att kommu-
nen ser behov av att utveckla boendet inom kommunen. 
Vidare menar nämnden att de viktigaste av Järvakilens 
funktioner kommer att fortsätta att fungera. 

Nämnden efterfrågar också en fördjupad studie som 
kan avgöra om det strategiska värde som kommunen 
för fram överväger de nackdelar som planförslaget kan 
medföra för den regionala bebyggelsestrukturen, kol-
lektivtrafikens konkurrenskraft och den regionala grön-
strukturen.
(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Kungens kurva – en fördjupad 
översiktsplan

Kommunen behöver utveckla 
boendet inom sina gränser.

Väsby sjöstad – en fördjupad översiktsplan

Haninge kommun har haft ett utvecklingspro-
gram för den regionala stadskärnan Haninge ute 
på remiss. Regionplanenämnden har yttrat sig 
över programmet. Nämnden menar att utveck-
lingsprogrammet har en bra disposition men 
önskar en komplettering av information om hur 
programmet har tagits fram. Den funktionsav-
gränsning med fyra lagerområden av centralitet 
som redovisas i programmet tycker nämnden är 
intressant. Dock är nämnden tveksam till att hela 
detta område utgör den regionala stadskärnan. 
Vidare tycker nämnden att det är betydelsefullt 
att det finns en varaktig organisation för utveck-
ling och planering i en regional stadskärna, i det 
här fallet på Södertörn. 
(S) deltog inte i beslutet.

Utvecklingsprogram för Haninge

Runstenen 1:1 i Haninge kommun
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Sista sidan

Vad tycker du är den viktigaste frågan när det gäller Stockholmsregionens 
natur?
– Naturområden får inte användas till att bygga bilvägar. Skippa bi-
lismen och satsa i stället på kollektivtrafiken. Om kommunikationen 
blir bättre underlättar det för unga att bo på landsbygden och hålla 
den levande. Jag har bott på landet i 20 år och har inte ens körkort. 
Det fungerar utmärkt. l

Vilka behov har du av stad kontra natur?
– Trots att Stockholm är roligare i dag med ett större utbud av bra 
ställen, har jag litet behov av staden. Om jag åker in är det mest för 
en spelning eller för att repa. Om jag ska träffa vänner väljer jag 
hellre ett fik i en park snarare än i stadsmiljö. 

– Jag bor på Ekerö och mitt behov av naturen växer ju äldre jag blir. 
Det låter lite töntigt men så är det. Förutom att jag älskar träden, 
fåglarna och skogen är jag storodlare och fiskare. Tyvärr är skogen 
här intill avverkad. Där jag tidigare plockade svamp är i dag ett 
kalhygge. Det är verkligen trist. 

Vilken betydelse har naturen som inspiration i ditt jobb?
– Naturen och tystnaden inspirerar mig mycket i kontrast till staden 
där ljuden är konstanta. När jag gör musik är det bra att kunna släp-
pa tanken och inte bli för intellektuell. Därför kan jag få en idé till 
en melodislinga eller text när jag hugger ved eller rensar ogräs. 

Stockholmsregionen växer och förtätas. Anser du att det finns en motsätt-
ning mellan förtätning och regionens grönstruktur?
– Om man ska ta natur i anspråk för ny bebyggelse är det viktigt 
att spara vissa partier och inte detaljplanera bostadsområden. Män-
niskorna som bor där ska få chans att prägla platsen och möjlighet 
att trampa upp sina egna stigar. 

– Jag växte upp i miljonprogrammet och trivdes bra. Där fanns 
det mycket natur i kontrast till betongen. Visst måste man bygga 
bostäder till dem som bor här, men det är tråkigt att unga från 
landsbygden tror att stadslivet är svaret på allt. Det bästa vore att fler 
skulle inse värdet av livet på landet och känna stolthet att bo där.  

Hur skulle du vilja att regionens gröna kilar utvecklas?
– Vissa delar kanske kan utvecklas och göras mer attraktiva. De ska ju 
inte bara fungera för orienterare utan även för ungdomar. Unga vågar 
inte ens gå i en skog av rädsla för att bli nedslagna eller våldtagna. Det 
är ett problem. Genom att plantera kultur, såsom musik eller annat 
som lockar unga, skulle kilarna bli mer tillgängliga för alla. 

Text: Åsa Lekberg Foto: Jeanette Andersson

”Mitt behov av natur växer”
FEm FRåGOR TILL STEFAn SUndSTRöm, TRUBAdUR:

Mångsysslaren 
Stefan Sundström 
kan få en idé till en 
melodislinga när 
han hugger ved 
eller påtar 
i trädgården.


