
Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi

Grönområden i Stockholm

Hur påverkas de av exploatering?

Sofia Johansson

Examensarbete avancerad nivå
Biogeovetenskap, 30 hp

Master’s thesis
Biology-Earth Sciences, 30 HECs

BA 10
2010



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
 

 

Denna uppsats utgör Sofia Johanssons examensarbete i Biogeovetenskap på avancerad nivå 

vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng (ca 20 veckors heltidsstudier).  

 

Handledare har varit Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 

Stockholms universitet. Examinator för examensarbetet har varit Ingrid Stjernquist, 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 

 

Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 

 

 

Stockholm, den 16 december 2010 

 

 
 

Clas Hättestrand 

Studierektor 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



Grönområden i Stockholm – hur påverkas de av exploatering? 

 

1 

Sammanfattning 
Grönområden är viktiga inslag i städer, de tillför många positiva bidrag till 

människors liv. Många studier visar på grönområdens positiva effekt på folkhälsan 

genom bl.a. minskning av stress och ökning av fysisk aktivitet. Närheten till dessa 

områden är mycket viktiga, studier visar att avståndet till ett grönt område bör vara 

max 300 meter från människors bostäder för att de ska användas mycket. 

 

Stockholm är en relativt grön stad, här finns många parker och andra naturområden 

som bidrar till att ge staden dess karaktär. Grönområdena i staden är också mycket 

populära, över 90 % av invånarna besöker ett grönområde minst en gång om året och 

45 % är där varje vecka. Även i Stockholm har grönområdena minskat de senaste 

årtiondena. I Stockholms översiktsplan från 2010 fastställs det att staden förväntas 

växa mycket de närmsta åren. Många av de nya bostäder som behövs kommer att 

tillkomma i redan exploaterade områden genom förtätning. Detta kan komma att leda 

till att fler grönområden kan komma att exploateras i framtiden. Redan i nuläget finns 

det planer på att bebygga ett flertal grönområden. 

 

Syftet med den här rapporten har varit att ta reda på vilka värden Stockholms 

grönområden har och hur de påverkas vid en möjlig exploatering. Tre stycken 

områden med pågående planer för exploatering har undersökts närmare för att försöka 

fastställa hur den nya bebyggelsen kan komma att påverka området. När det gäller 

Larsboda strand och Sommen 9 bedömdes de natur- och kulturvärden som skulle 

försvinna vara förstora för att berättiga en exploatering. I fallet med Årstafältet ansågs 

de positiva följderna av planerna uppväga det som förloras i och med exploateringen.  

Abstract 
Green areas are important elements in the cities, they provide many positive 

contributions to people’s lives. Many studies show the positive effect green areas 

have on public health. They contribute to reducing stress and increases physical 

activity. Studies have shown that green areas need to be in the distance of 300 meter 

from people’s home to be used frequently.  

 

Stockholm is a green city with many parks and other green areas which all contribute 

to the city’s shape and character. They are also very popular places to visit; over 90 % 

of the cities inhabitants are visiting a green area at least once a year, 45 % visits every 

week.  The green areas in Stockholm have decreased the last decades. In Stockholm’s 

layout plan from 2010 it is stated that the city are expected to grow a lot the next few 

years. Many of the new constructions required are to be added by densification into 

areas already exploited. By doing this, more green areas could be developed in the 

future. A number of green spaces are planned to be exploited.  

 

The purpose of this report was to ascertain what values Stockholm's green areas 

posses and how they are affected by a possible exploitation. Three areas with ongoing 

plans for development have been further investigated in an attempt to determine how 

new buildings may affect the area. In the case of Larsboda strand and Sommen 9, the 

natural and cultural values disappearing with a planned exploitation were considered 

too large to be justified.  The plans for Årstafältet, however are considered to have so 

many good effects to outweigh the losses that comes with the exploitation. 
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Inledning 
Grönområden är viktiga inslag i städerna, det är en fristad dit människor kommer på sin fritid. 

Dessa områden har många olika värden, både för biologisk mångfald och artrikedom liksom 

för rekreation och avkoppling. Grönområdena ger även en hel del ekosystemtjänster som ofta 

glöms bort när man talar om deras värden. Ekosystemtjänster kan vara alltifrån konkreta 

värden som pollinering av blommor som ger frukt och bär till att bidra med t.ex. dämpning av 

buller och ett bättre lokalklimat.  

 

I en utredning som folkhälsoinstitutet gjort fastställs det att grönområden behöver ligga nära 

bostaden och att man ska kunna ta sig dit till fots för att de ska nyttjas regelbundet (Johansson 

et al., 2009). Boverket har också fastslagit att avståndet har stor betydelse för tillgängligheten 

och har därför rekommenderat att det ska finnas en lokal park inom 200 m från bostaden 

(Tallhage Lönn, 1999). Frågan är hur detta uppnås i Stockholm när fler ytor behöver tas i 

anspråk till bebyggelse av bostäder?  

 

I den nya översiktsplanen över Stockholms kommun som antogs i mars 2010 planeras 

Stockholm att förtätas för att skapa en mer sammanhållen stadsmiljö. Att Stockholm bör 

förtätas nämns också i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholm 2010, RUFS 2010.  

I den nya översiktsplanen nämns också att den framtida utvecklingen bör koncentreras till 

vissa platser i kommunen så att regionala stadskärnor kan bildas (Stockholms översiktsplan, 

2010), vilket också är ett av förslagen från RUFS 2010. Enligt Stockholms översiktsplan är 

det redan nu en stor efterfrågan på bostäder och fler människor beräknas inom de närmsta 

åren flytta till regionen. Att lösa bostadsfrågan är mycket viktigt, vilket har gett planer på att 

exploatera många nya områden för bebyggelse av bostäder det närmsta åren. Detta kan på sikt 

betyda att grönområden kommer att exploateras och bli till nya bostadsområden.  

 

I nuläget finns det ett antal planer från kommunens sida för att eventuellt exploatera och 

bebygga olika grönområden runt om i Stockholm. Några exempel på dessa områden är 

Årstafältet, kvarteret Sommen 9 i Årsta och Larsboda strand vid Drevviken i Farsta. Alla 

dessa tre områden är nu i olika stadier av planering hos stadsbyggnadskontoret för en möjlig 

bebyggelse. 

  

I Larsboda strand planeras bostäder längs med stranden till Drevviken. Bebyggelsen kommer 

att ta stora delar av grönområdet i anspråk, över 6,5 ha av värdefull naturmark, i det här fallet 

främst ädellövskog och strandmiljöer kommer påverkas (Stadsbyggnadskontoret, okt 2009).  

På Årstafältet planeras det för 4 000 nya bostäder, vilket kommer att minska fältets yta från ca 

50 hektar till 30 hektar. Detta förslag har av många fått kritik, framförallt eftersom det finns 

en gällande detaljplan där hela Årstafältet planeras att bli en landskapspark. Kvarteret 

Sommen 9 består till största delen av ett berg med gammal hällmarkstallskog. Här växer bl.a. 

tallticka som är en signalart och indikerar på ett gammalt trädbestånd med träd äldre än 100 år 

(Stadsbyggnadskontoret, april 2009). Inom detta område planeras det fyra flerbostadshus.  

Närboende i området vill inte bli av med sitt grönområde och anser att bygget kommer att 

sticka ut för mycket jämfört med den befintliga bebyggelsen runt omkring (Riksbyggens 

bostadsrättsförening Årstaterrassen, aug 2009).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här rapporten har varit att försöka belysa och fastställa vilka konsekvenser 

som kan uppkomma om Stockholms grönområden exploateras.  

 

- Hur kommer strategin att förtäta Stockholms kommun att påverka de grönområden som 

idag finns runt om i kommunen? 

- Vilka värden är det egentligen som finns grönområdena i närheten av bebyggelsen? 

- Har de närmare studerade grönområden något värde som de ser ut idag? Har de några 

användarvärden eller biologiska värden? 

- Vad kan komma att hända om dessa områden försvinner? Hur kommer det påverka 

invånarna runt omkring grönområdena? 

Metod och Genomförande 
Projektet började med en sammanställning av tillgänglig litteratur i ämnet. Material som 

användes var allt ifrån vetenskapliga artiklar, statliga undersökningar om grönområden till 

Stockholms översiktsplan och andra kommunala dokument som rör stadsplanering.  

 

En fördjupning har skett inom tre grönområden i Stockholm som är hotade av exploatering. 

Dessa områden har besökts och material om områdena har gåtts igenom för att försöka 

fastställa om det finns några värden i områdena, det gäller både naturvärden och 

rekreationella värden. Ett samrådsmöte för ett av områdena besöktes också. 

Avgränsningar 
Den här rapporten har vissa begränsningar. Alla aspekter som behöver tas hänsyn till vid en 

exploatering har inte tagits upp i denna rapport både på grund av tidsbrist och av platsbrist. 

De områden som har valts att utelämnas rör bl.a. nuvarande samt planerad trafik i området, 

parkeringsmöjligheter, tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.  

 

Buller från omgivande befintlig infrastruktur har tagits upp en aning, men inga detaljer har 

nämnts. Dessutom har vattenfrågan i stort sett inte alls tagits upp, varken när det gäller 

påverkan på vattenkvalitén, avrinningen eller dagvatten, något som en ny bebyggelse kan 

tänkas påverka mycket.  

 

Ytterligare en sak som inte nämnts i särskilt stor utsträckning är hur pass nära de nya 

planerade bostäderna har till olika serviceinrättningar som t.ex. mataffärer, dagis och skolor. 

Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till i planeringen av nya bostadsområden, men eftersom 

den här rapporten främst riktar in sig på att åskådliggöra de grönområden som i nuläget finns 

och vilka av dess värden som kan riskera att försvinna med en exploatering har dessa aspekter 

valts att utelämnas. 
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Bakgrund 

Vad är ett grönområde? 

Grönområden kan beskrivas som ”naturmark inom och i närheten av städer och tätorter, 

främst avsedda för rekreation och friluftsliv” (Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida a, 

2010). De kan se ut på olika sätt, några olika exempel på grönområden i städer kan vara 

parker, trädgårdar, kolonilotter, kyrkogårdar, planteringar, idrottsområden och mer orörd 

natur. Även mark längs med järnvägar, industrier och liknande områden kan vara viktiga för 

grönstrukturen. Tillsammans skapar grönområdena en stads hela grönstruktur (Tallhage Lönn, 

1999). 

Varför behöver vi grönområden i våra tätorter? 

I FN:s rapport om urbana och rurala områden (FN, 2005) så antas över 60 % av världens 

befolkning bo i städer år 2030. I Europa är den siffran ännu högre, här beräknas nära 80 % av 

befolkningen bo i städer i framtiden. Detta kommer leda till ett stort tryck på att de 

grönområden som finns i tätorter idag ska exploateras (Andersson et al, 2007). Samtidigt ökar 

behovet av att ha bra grönområden inom städerna. Grimm et al. (2000) skriver att människor 

som bor i tätorter är beroende av fungerande ekosystem för att kunna upprätthålla en kvalité 

på livet, t.ex. är grönområden viktiga eftersom de ger invånarna en möjlighet att komma i 

kontakt med naturen (James et al, 2009), men de kan också bidra till att minska stressnivån 

(Grahn & Stigsdotter 2003, Ulrich, 1984) och öka koncentrationen (Grahn et al., 2005).  

 

Grönområden är bra på flera sätt, de fyller både en social, kulturell och ekologisk funktion för 

städer och tätorter (Tallhage Lönn, 1999). Den sociala funktionen ges genom att grönområden 

ofta fungerar som mötesplatser för människor, men också för rekreation och upplevelser samt 

hälsa och välmående. Grönområden fyller en kulturell funktion i och med att de ofta är en 

viktig del av stadens historia och dessutom ofta gör den mer estetiskt tilltalande. Den 

ekologiska funktionen hos grönområden handlar om att de bidrar till bl.a. en förbättrad 

luftkvalitet och ett bättre lokalklimat (Tallhage Lönn, 1999). Grönområden har även en 

funktion att fylla då det kommer till att upprätthålla den biologiska mångfalden, vilket också 

ger en tydlig indikation på att ett grönområde är väl fungerande (Bucht och Persson, 1994). 

Dessa områden i och i närheten av tätorter har ofta inte heller utsatts för rationellt jord- och 

skogsbruk i samma utsträckning, vilket gynnar en bred biologisk mångfald. 

 

Enligt Bucht och Persson (1994) har grönområden i tätorter framförallt skapats för att 

uppfylla invånarnas krav på vad de vill ha i sin närhet. En stor fördel med den tätortsnära 

naturen är att många människor kan utnyttja dessa områden (Isakson & Burman, 1999). 

Tallhage Lönn (1999) anser att det viktigaste värdet i den tätortsnära naturen ligger i att det är 

vardagsnatur för många människor, dit det är lätt att ta sig till fots eller med cykel. Boverket 

(1992) fastställer också att städernas grönstrukturer har betydelse för stadsbilden, den ger 

karaktär och identitet samtidigt som den binder ihop staden och bildar en övergång mot 

landsbygden runt omkring. På samma gång delar grönstrukturen in staden i mindre områden.  

Vad vill allmänheten ha? 

Det finns flera exempel på undersökningar där man kommit fram till att människor i 

allmänhet vill ha tillgång till grönområden nära sina bostäder. En rapport från Boverket 

(2007) visade att majoriteten av de tillfrågade människorna i en undersökning ville ha ett 

grönområde nära sin bostad som gärna skulle vara ostört och fridfullt, tryggt och ha en 
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naturpräglad miljö där en möjlighet till återhämtning fanns. Berglund och Jegeby (1998) har 

funnit att de flesta positiva kommentarer som invånarna ger om den stad eller stadsdel de bor i 

handlade om gröna inslag i stadsbilden, allt ifrån enstaka träd till större grönområden, 

dessutom värderades gångavstånd till park och natur lika mycket som närhet till service, 

medan närhet till kollektivtrafik ansågs mindre viktigt. Natur och grönska var också den utsikt 

som de flesta tillfrågade ville ha från sina bostäder. 

 

Studier visar att grönytor i tätorter utnyttjas av invånare från alla samhällsklasser, åldrar och 

av båda könen. Likaså visade det sig att folk i innerstaden ville besöka grönområden i lika 

stor utsträckning som invånare bosatta i förorten, det största hindret för att besöka 

grönområden är istället ofta tiden och avståndet till dessa (Grahn & Stigsdotter, 2003). Enligt 

Bucht och Persson (1994) är grönområden nära bostaden viktigare än friluftsområden längre 

bort som bara kan besökas under helger eller semestrar, gröna områden i närområdet används 

desto oftare eftersom det är där de flesta tillbringar det mesta av sin fritid. Grönområden nära 

bostaden är speciellt viktiga för vissa grupper som inte kan förflytta sig så långa sträckor, 

såsom barn, äldre och funktionshindrade. 

 

Gatu- och fastighetskontoret (2004) påpekar att människor är ute efter kvaliteter i 

grönområden, inte kvantiteter som storleken på området. Ett litet grönområde kan ibland 

uppfylla allmänhetens krav på ett grönt område mer än ett område med stor yta. Till exempel 

visar stora områden som består av endast gräsmattor en brist på variation i både 

landskapsform samt vegetation och kan uppfattas som barriärer där inte många djur eller 

växter trivs, vilket begränsar de positiva upplevelser som ger stadens invånare en rikare miljö 

(Isakson & Burman, 1999).  

 

Hur ett grönområde uppfattas kan också skilja stort beroende på vem man frågar. Enligt 

Grahn (1991) kan en park betraktas ur skilda synvinklar av olika människor och det kan även 

vara svårt att avgöra hur mycket den utnyttjas. Grahn ger som exempel att man genom att 

betrakta en park i några veckor kanske ser endast ett fåtal människor besöka den. Att då anta 

att parken inte värderas särskilt högt kan dock vara ett misstag, det är nämligen svårt att veta 

hur många människor som finner ett välbefinnande i att parken bara finns där som t.ex. utsikt 

genom ett fönster (Grahn, 1991). Alla människor är dessutom olika och har skilda önskemål 

om hur ett grönområde ska se ut (Gatu- och fastighetskontoret, 2004). Bostadsnära 

grönområden är särskilt viktiga för äldre människor och barn, de tillbringar mycket större del 

av sin vardag inom den stadsdel de bor i och därför är de också mer beroende av en bra 

närmiljö (Berglund och Jegeby, 1998). Små barn är t.ex. väldigt känsliga för trafikbarriärer 

medan lite äldre barn kräver ett mer varierat grönområde att leka i. Enligt Faskunger (2008) så 

är barns lekar, fysiska aktivitet och utveckling mycket beroende av den närmiljö de har runt 

bostaden, förskolebarn har t.ex. visat sig vara mer fysiskt aktiva när de får leka på gårdar som 

har naturinslag såsom träd och buskar och en mer kuperad terräng (Boldemann et al., 2006). 

Vuxna i sin tur vill ha möjlighet till både motion och avskildhet medan äldre personer mest är 

ute efter stillheten (Gatu- och fastighetskontoret, 2004).  

 

Överlag visar studier som Grahn och Stigsdotter (2003) gjort att människor som har nära 

tillgång till ett grönområde har större tendenser att på sin fritid vistas även i andra 

grönområden längre bort än människor som inte har nära tillgång till gröna områden. 

Närheten till ett grönområde påverkar också hur mycket vi vistas där, de som har 50 m till ett 

grönområde vistas där mer än dubbelt så ofta än de som har 1000 m till närmsta grönområde 

(Grahn och Stigsdotter, 2003). Detta bekräftas även av Boverket (2007), som skriver att ju 

närmare människor har till ett grönområde, desto oftare besöker de området. Det finns 
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rekommendationer på att det bör finns en närpark max 50 meter från bostaden, en lokalpark 

inom 200 meter och en stadsdelspark inom 500 meters avstånd (Tallhage Lönn, 1999). 

Närparken kan vara en mycket liten yta med grönt precis vid bostaden, lokalparken bör vara 

som en grön oas, där små barn kan leka och äldre promenera och koppla av, de är också oftast 

små och ligger nära bebyggelsen (Gatu- och Fastighetskontoret, 2004). Stadsdelsparker är 

större parker i staden, exempelvis Humlegården i Stockholm, som ofta kan ha många olika 

funktioner. I dessa gröna områden ska det finnas en möjlighet för både lek, motion och 

samvaro som picknick och bollspel. Förutom dessa parker nära bostaden nämner Stockholms 

parkprogram (Gatu- och fastighetskontoret, 2004) att natur- och friluftsområden bör kunna 

nås på ett avstånd av 1 km. Dessa områden ska gärna ha ett varierat landskap där många olika 

aktiviteter kan utföras, allt ifrån bad och fiske, skidåkning och löpning till svampplockning.  

Grönområden ger ekosystemtjänster 

Grönområden spelar en stor roll när det gäller bevara den biologiska mångfalden. 

Biologisk mångfald kan ha tre olika betydelser, artrikedom, genrikedom inom arten och 

rikedom av olika biotoper. Det lättaste sättet för kommuner att bevara den biologiska 

mångfalden är genom att försöka bevara olika sorters biotoper (Tallhage Lönn, 1999). Det 

finns flera skäl till varför man vill bevara den biologiska mångfalden i städer, en minskning i 

mångfalden kan till exempel leda till att ekosystemen fungerar sämre och att viktiga arter kan 

försvinna för alltid. I den tätortsnära naturen finns dock sällan helt unika arter som är helt 

beroende av städer för sin överlevnad (Tallhage Lönn, 1999), däremot kan brist på biologisk 

mångfald påverka de ekosystemtjänster som stadens grönområden ger dess invånare. Ett 

flertal lokala ekosystemtjänster skapas i stadens grönstruktur till området som finns runt 

omkring dem. Ekosystemtjänsterna som ges är så skilda företeelser som luftfiltrering, 

reglering av mikroklimat, minskat ljud, ytvattendränering, rekreationella och kulturella 

värden, fröspridning och pollinering (Bolund & Hunhammar, 1999).  

 

Alla dessa ekosystemtjänster ger värden som har ett stort inflytande på kvaliteten i en stad, ett 

faktum som ofta förbises av stadsplanerare och beslutsfattare (Elmqvist et al., 2004). Urbana 

ekosystem kan t.ex. bidra till en bättre allmän hälsa i städer genom att luftkvalitén förbättras 

och bullret minskar (Bolund & Hunhammar, 1999). Enligt Isakson & Burman (1999) ger en 

så pass liten omställning som en förvandling av en asfalterad yta till en grön tydliga lokala 

effekter genom ett bättre lokalklimat, bättre filtrering av dagvatten, ökad biologisk mångfald 

och större rekreationsvärden för människor.  

 

Ett annat exempel på att ekosystemtjänster är viktiga har visats i en undersökning som 

Jansson och Nohrstedt (2001) gjort om koldioxidutsläpp i Stockholmsområdet. Där vägdes 

det totala utsläppet av koldioxid mot den mängd koldioxid som skogar, våtmarker och sjöar 

beräknas kunna ta upp och omvandla till syre. Resultatet visade att Stockholms gröna 

områden och sjöar beräknas kunna ackumulera ungefär 17 % av de totala koldioxidutsläppen i 

området. Det motsvarar 41 % av alla utsläpp från trafiken i Stockholm. Av detta resultat kan 

man sluta sig till att Stockholms grönområden behövs för att dämpa den miljöpåverkan som 

görs på jorden. I en studie över de ekologiska fotavtrycken som de 29 största städerna runt 

omkring Östersjön ger kom Folke et al. (1997) fram till att städerna använder resurser som 

motsvarar 500 – 1000 gånger större yta än det städerna egentligen har.  

 

Grönområden påverkar också städernas lokalklimat positivt. Alla naturliga ekosystem, både 

vegetation och vattendrag, som finns i den urbana miljön hjälper till att sänka temperaturen i 

städerna (Bolund och Hunhammar, 1999). Lokalklimatet i tätorter skiljer sig från det 

omgivande landskapet i och med att städerna oftast är varmare (Tallhage Lönn, 1999). Det här 
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fenomenet beror på att stadens alla hus och gator absorberar värme samtidigt som vinden 

avtar inne bland husen och det mesta av regnvattnet leds bort via avloppen, vilket gör att 

avdunstningen minskar (Bernatzky, 1982). Dessa faktorer tillsammans ger en stadsmiljö som 

blir varmare och torrare än områdena runt omkring. Grönområden i en stad kan bidra med 

många olika funktioner för att minska denna uppvärmning, t.ex. kan vegetationen absorbera 

den värmestrålning som finns i staden. Detta kyler i sin tur ner luften, vilket ökar den relativa 

luftfuktigheten, ger frisk och filtrerad luft, tar upp buller samt producerar syre (Bernatzky, 

1982). Vatten har liknande egenskaper som vegetationen, men har fördelen att det kan jämna 

ut temperaturen året runt, i Stockholm hjälper de stora vattenmassorna i staden till att hålla 

temperaturen nere (Bolund och Hunhammar, 1999). 

 

Med en genomtänkt grönstruktur kan lokalklimatet i städer förbättras på många sätt. I den 

tyska staden Frankfurt har t.ex. en undersökning visat att stadens 50 -100 meter breda yta av 

växtlighet runt omkring minskat stadstemperaturen med 3,5 
o 
C (Bernatzky, 1982). 

Lokalklimatet påverkas också olika mycket beroende på vilken typ av vegetation som 

används, träd har t.ex. en relativt sett större yta än gräs och kan därför mer effektivt minska 

effekterna av det lokala klimatet (Bernatzky, 1982). Hur pass välfungerande luftfiltreringen 

och avkylningen är beror också mycket på hur bra kvalitet det är på lövtäcket. Olika typer av 

träd tar också upp skilda mängder föroreningar samtidigt som de också är olika känsliga för 

dessa, barrträd är t.ex. särskilt ömtåliga (Bernatzky, 1982), men de är också de träd som är 

mest effektiva som filtrerare eftersom de har störst vegetationsyta (Bolund och Hunhammar, 

1999). Lövträd är mindre känsliga mot föroreningar och är dessutom bättre på att absorbera 

gaser (Bolund och Hunhammar, 1999).  Riktigt stora träd, med stora löv och en stor trädkrona 

kan dessutom minska buller med så mycket som 12 dB (Bernatzky, 1982). 

 

Alla dessa ekosystemtjänster som grönområden kan främja en tätort med bör inte tas för 

givna. När snabba miljöförändringar sker i städerna kan det i framtiden komma att bli en 

utmaning att se till så att ekosystemtjänster fortsätter att fungera (Elmqvist et al., 2004).  

Grönområden och Hälsa 

Att grönområden och hälsa har ett samband har länge ansetts vara utan tvivel, enligt Sallis et 

al. (2006) har invånarnas allmänna hälsa och miljöns tillstånd kopplats ihop sedan 1700-talet. 

Många studier har gjorts som visar på att människor mår bättre i gröna miljöer, enligt de Vries 

et al. (2003) är människor som lever i städer ofta mindre friska än de som lever i mindre 

samhällen. Isakson & Burman (1999) skriver att den fysiska och psykiska hälsan hos 

människor i städer påverkas mycket av tillgången till parker och grönområden, de konstaterar 

att tillgången på natur gör att människor känner sig både friskare och piggare. Detta bekräftas 

av Boverket (2007) som i sin undersökning visade att personer som bodde nära och ofta 

besökte naturområden kände mindre stress, trötthet och irritation. Maas et al. (2009) visar 

samtidigt i sin studie att grönområden nära människors hem verkar vara viktigare än 

grönområden längre bort när det kommer till förbättrade hälsoeffekter. Alla dessa resultat 

visar att grönområdenas roll för den allmänna hälsan inte bör underskattas.  

 

Grahn och Stigsdotter (2003) upptäckte att grönområden spelar en stor roll i att ge invånarna 

en mer stressfri miljö, detta gäller oavsett kön, ålder och bakgrund. Ju mer tid invånarna 

tillbringar utomhus i grönområden, desto mindre är de påverkade av stress. Grahn och 

Stigsdotter (2003) konstaterar att människor klarar av en låg stressnivå bra och en högre 

stressnivå under en kortare tid. Någon gång måste det dock finnas en tid för återhämtning 

annars kan det få allvarliga effekter med stressrelaterad depression och utbrändhet som följd. 

Denna återhämtning kan man alltså få från att besöka ett grönområde. Van den Berg (2010) 
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skriver att gröna områden, förutom att de påverkar stress och mental utmattning, dessutom 

kan ha indirekta effekter genom att grönområden fungerar som en buffert mot de 

hälsoeffekter som ett stressigt liv kan medföra. 

 

Enligt Boverket (2007) har invånare i bostadsområden med mer promenadvänliga stråk visats 

sig vara mer fysiskt aktiva. Studier har visat på att den mest kostnadseffektiva insatsen för att 

öka folkhälsan är just fysisk aktivitet, människor som rör på sig löper hälften så stor risk att 

drabbas av hjärt- & kärlsjukdomar (Länsstyrelsen i Stockholm, 2001). I regeringens 

proposition 2007/2008:110, En förnyad folkhälsopolitik (2008) fastställs det att en mer 

hälsofrämjande samhällsplanering kan komma att öka den vardagliga motionen och därför bör 

stöd ges till dem som skapar miljöer som främjar fysisk aktivitet. Enligt regeringen är också 

friluftslivet viktigt och kan gynna samhället på flera olika sätt, det borde mer tydliggöras som 

ett samhällsintresse och knyta det till både folkhälsa, regional tillväxt, naturvård och 

landsbygdsutveckling. (Miljödepartementet, 2010) Människors möjlighet att utöva friluftsliv 

och vistas i naturen ska också stödjas. Eftersom ett rikt friluftsliv är beroende av naturmiljöer 

som lockar folk till att besöka dem är den tätortsnära naturen speciellt viktig eftersom det är 

den som är närmast de flesta människor (Miljödepartementet, 2010). Ett exempel på detta är 

att tillgången till ett grönområde inom 300 meter från bostaden anses vara en av de aspekter 

som skall beaktas i planeringen och förvaltningen av bebyggelsen (Proposition 

2007/2008:110, 2008).  

 

Ett flertal studier har gjorts för att jämföra om en utsikt mot grönska istället för över 

stadsmiljö får människor att må bättre. Ulrich (1983) fann i sin studie på patienter att 

tillfrisknandet på de patienter som hade ett rum med utsikt över träd gick snabbare än hos dem 

som istället såg ut på en tegelvägg. Patienterna med trädutsikten tog också mindre 

smärtstillande och hade färre komplikationer. Ett liknande resultat fick Tennessen och 

Cimprich (1995) i sin studie av studenter på ett universitet i USA, där de som hade en utsikt 

över naturen istället för över den byggda miljön hade lättare att koncentrera sig. Detta 

bekräftas av Grahn et al. (2005) som skriver att parker har visat sig öka koncentrationen och 

minska stressen hos människor. De här kvaliteterna och andra som finns i grönområden anser 

Grahn et al. inte tas hänsyn till när beslut fattas om vad som ska ske med dem. 

Naturvårdsverket (2006) är inne på samma linje och påpekar i sin rapport att det vore bra om 

samhället skulle vara mer medvetet om de fördelar som finns med grönområden och vilka 

hälsofördelar de kan ge. Vetskapen om detta och den nytta den tillför människor, anser de 

skulle kunna bidra till en bredare syn på naturen och varför samt var och hur grönområden 

borde skyddas.  

Tillgång på grönområden 

Tillgången på grönområden i våra städer är något som ständigt minskar. Samtidigt ökar 

andelen människor som bor i tätorter, år 2000 bodde 57 % av Sveriges befolkning i tätorter 

som hade fler än 10 000 invånare och i framtiden kommer den siffran att öka (SCB 2000). 

Svenska städer och tätorter är i jämförelse med resten av Europa mer rymligt byggda och har 

mycket grönska inom bebyggelsen (Tallhage Lönn, 1999), dessutom är svenska tätorter 

fortfarande relativt små, vilket gör att det finns nära kontakt med landsbygden runt omkring 

(Boverket, 1992). I Sverige har grönområden dessutom ofta en integrerad del i våra städer, i 

t.ex. Stockholm är det vattnet och grönskan i samspel med husen som formar staden, inte bara 

byggnaderna i sig själva (Bucht och Persson, 1994).  Samma sak gäller för många andra 

svenska städer, som t.ex. Malmö och Umeå. 
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Trots att många grönområden är integrerade i städerna så minskar andelen gröna områden i 

tätorterna. Maas et al. (2006) konstaterar att fler och fler människor kommer att bo i regioner 

där grönområden saknas eller är på väg att försvinna. Anledningen är dels en ökad 

urbanisering, dels med en förtätning av städerna, vilket gör att grönområdena minskar eller till 

och med försvinner helt. En anledning till att denna minskning av grönområden har skett 

anser Isakson & Burman (1999) bero på att den tätortsnära naturen ofta nedprioriterats till 

förmån för mer avlägsna grönområden, istället har de gröna områdena inom städerna 

bebyggts. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2009) är det också stor skillnad mellan tätorter 

i hur mycket gröna ytor som finns inom orten och inom rimligt avstånd till invånarna. 

Tidigare forskning har visat att avståndet till ett grönområde inte får överstiga 300 meter om 

det ska komma att användas ofta (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Tillgången till 

grönområden inom 300 meter från bostaden varierar som tidigare nämnts mycket mellan olika 

städer. I Karlskrona saknar 30 % av invånarna ett grönområde inom 300 meter medan 

motsvarande siffra i Södertälje och Stockholm är 4 % respektive 18 % (SCB 2009).  

 

Av de invånare i Stockholm som har tillgång till grönområden max 300 meter från sin bostad 

så har 28 % av dem tillgång till endast ett grönområde inom det avståndet. 24 % av invånarna 

har tillgång till två områden och 14 % till fyra grönområden eller fler inom 300 meter från sin 

bostad (SCB 2009). Det kan vara en sårbarhet att bara ha tillgång till ett grönområde eftersom 

det gör att invånarna i närheten påverkas mycket så fort någonting händer i närheten som t.ex. 

när bebyggelsen förtätas. Det är ofta grönområden som har krympt och delats upp i mindre 

delar när exploatering har skett och har man då endast tillgång till ett grönområde inom 

närområdet kan den tillgången riskera att kraftigt försämras (Svanström, 2010).  

Hot mot grönområden 

Det har ständigt funnits många hot mot grönområden och deras fortsatta existens i städerna 

liksom det även finns ett antal konflikter inom den tätortsnära naturen med många olika 

intressen som konkurrerar inom samma område. Anledningen till att den tätortsnära naturen 

ofta blir en konfliktzon är att det i grönområdena många gånger finns rum för en förtätning av 

staden med nya bostäder, vilket ofta är mycket eftersökt (Isakson & Burman, 1999). Tallhage 

Lönn (1999) konstaterar att grönområden ofta har setts som en sorts reservmark för 

exploatering, detta har till stor del kunnat ske eftersom grönstrukturen har haft ett svagt skydd 

mot exploateringsintressen. Att grönområden i städerna försvinner kan på sikt ge negativa 

konsekvenser, en fragmentisering av grönområden som gör att naturen blir uppsplittrad och 

gör möjligheterna att nå grönområdena svårare drabbar inte bara naturen utan också invånarna 

runt omkring (Yli-Pelkonen och Niemelä, 2005). Isakson & Burman (1999) konstaterar därför 

att det krävs en bra övergripande planering där stråk från de bästa grönområdena kring 

tätorterna förstärks.  

 

De grönområden som finns i städer fungerar inte alltid optimalt för de invånare som bor i 

närheten av dem. En anledning till detta kan vara olika barriäreffekter. Enligt Länsstyrelsen i 

Stockholm (2001) finns det både fysiska och mentala barriärer som hindrar folk från att 

besöka ett visst grönområde. De fysiska barriärerna kan utgöras av till exempel vägar som 

hindrar och försvårar åtkomst till ett grönområde. Mentala barriärer kan handla om till 

exempel buller som minskar värdet eller stör ett besök, vilket kan leda till att vissa avstår från 

att besöka grönområdet i fråga. Det visuella intrycket som ett grönområde ger kan också 

skapa en barriär, men även förstärka en känsla av att ett område är större än det är om inga 

störande inslag finns (Länsstyrelsen Stockholm, 2001). Med tanke på att dessa barriäreffekter 

kan påverka användningen av de grönområden som finns i en stad så anser Bucht och Persson 

(1994) att det är viktigt att också redovisa den reella tillgången av grönområden, alltså den 
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verkliga tillgängligheten som inte hindras av avstånd, barriärer och områdets beskaffenhet.  

 

Förutom barriäreffekter som hindrar folk från att besöka ett grönområde så påverkas även 

grönområden av kanteffekter (Isakson och Burman, 1999). Kanteffekter beror på att 

ytterkanterna på grönområdet påverkas mycket av omkringliggande faktorer så som buller 

eller klimatförändringar. När ett grönområde minskar i storlek gör detta att även kanterna på 

den delen av grönområdet som är kvar förändras mycket, artrikedomen minskar drastiskt, 

floran kan komma att förändras, vilket i sin tur leder till en förändrad insektsfauna (Isakson 

och Burman, 1999).  

Planering för grönområden 

För att få städer grönare anser Isakson & Burman (1999) att det behövs mål och visioner som 

måste förverkligas i bl.a. översiktsplaner, detaljplaner samt genom eget initiativ från 

medborgare och markägare. Tallhage Lönn (1999) anser att de gröna frågorna måste tas mer 

hänsyn till i stadsplaneringen och Regionplane – och trafikkontoret (2000) skriver i sitt PM 

om grönstruktur att det saknas en bra planering för grönområden, de har inte lika hög status i 

planeringen vilket kan leda till att de mål som finns om att grönstrukturen ska bevaras och 

utvecklas inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen i Stockholm (2001) skriver att inom 

storstadsområden är trycket på grönområdena stort och därför är det viktigt att ha en bra 

samordnad planering för att gröna områden ska kunna bevaras och utvecklas. Enligt 

Regionplane – och trafikkontoret (2000) har den bristfälliga planeringen av grönområden i 

Stockholmsregionen lett till att de ständigt minskar genom nya exploateringar, vilket bit för 

bit minskar deras värde och gör dem mer känsliga för störningar och minskar funktionen.  

 

Några anledningar till att situationen är som den är kan vara att det finns oklara fördelningar 

över vem som är ansvarig för vad samt en dålig kommunikation mellan olika parter. Det finns 

även en bristande kunskap om grönområden och hur de nyttjas, vilket också är en stor 

anledning till att grönområden lätt förbises i planeringsfrågor (Regionplane – och 

trafikkontoret, 2000). Den bostadsnära naturen har oftast många värden, inte bara för naturen 

utan även sociala och kulturella värden. Boverket (2007) menar att de två sistnämnda värdena 

ofta inte ses som skäl nog att bevara ett område, det kommer ofta till en punkt där det är t.ex. 

en rödlistad art som ger det tyngsta argument för att bevara ett grönområde nära bebyggelsen.  

 

Små bostadsnära gröna områdena glöms ofta bort, naturmark nära bebyggelsen lämnas oftast 

utanför detaljplanen, därför blir de inte heller skyddade mot framtida exploateringar 

(Boverket, 2007). Detta kan lätt leda till att bostadsområden exploateras så mycket som 

möjligt, vilket ger bostadsområden utan särskilt mycket gröna inslag. Bolund och 

Hunhammar (1999) konstaterar att frågan om hur städer ska byggas är viktig, ska man bygga 

tätt och bevara gröna områden utanför staden eller bygga glesare med mer grönområden inuti 

staden? Det kan ofta uppstå en konflikt mellan behovet att förtäta en stad och behovet av att 

ha närhet till grönområden (Faskunger, 2007). Sandström (2002) anser att förtätning av städer 

har en negativ effekt på de urbana grönområdena då det ofta är på dessa områden som de nya 

byggnaderna anläggs. Framförallt gäller detta ytterkanterna av städer där exploateringstrycket 

ofta är högt (Isakson och Burman, 1999). För att uppnå en hållbar stadsutveckling på lång sikt 

konstaterar Johansson et al. (2009) att ”fysisk planering på lokal nivå har stor påverkan på 

olika gruppers tillgång till, och möjlighet att nyttja, grönområden för fysisk aktivitet och 

rekreation”. Enligt Johansson et al. (2009) så är utformningen av attraktiva gångstråk, 

utvecklingen av grönområden så att de får fler besökare, skapandet av mötesplatser samt vilka 

grönområden som bör satsas på några av de problem som kan uppkomma vid den fysiska 

planeringen av naturen. 
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Stockholms grönområden 

Stockholms parker, idrottsanläggningar, begravningsplatser och naturområden anses bidra 

starkt till att ge staden dess skönhet och karaktär (Stockholms översiktsplan, 2010). Dessutom 

anses grönområdena vara som ”invånarnas vardagsrum” där allt möjligt sker. Enligt Wirén 

(2002) besöks Stockholms grönområden minst en gång om året av över 90 % av invånarna i 

staden, 45 % av invånarna besöker grönområden varje vecka och 17 % är där mer än tre 

gånger i veckan.  

 

Sett ur ett europeiskt perspektiv har Stockholmsregionen en stor yta grönområden,  

73 % av all yta i regionen, bebyggd och obebyggd, har någon form av vegetation (SCB 2009). 

Av Stockholms stränder är ungefär hälften fortfarande gröna (Stockholms översiktsplan, 

2010). Grönområdena i Stockholm har dock minskat genom åren, under 70- och 80-talet 

försvann ca 15 % av Stockholms gröna områden när staden utvidgades (Länsstyrelsen 

Stockholm, 1999). Dessutom uppskattas ca 70 % av all yta som exploaterades i Stockholm 

mellan år 1980 och 1990 vara gammal natur- eller parkmark, vilket har bidragit stort till att de 

grönområden som finns kvar blivit mer osammanhängande och splittrade (Boverket, 1992).  

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm (2010) är ett av målen för Stockholm att ha en grönstruktur 

som kan ge stadens invånare tillgång till bra grönområden för friluftsliv och rekreation. 

Speciellt bör områden som redan har brist på grönområden uppmärksammas och åtgärdas. 

Stadens parker och gröna områden är till för att göra staden bättre och attraktivare, vilket 

utgör en grund för både den ekonomiska tillväxten och att marknadsvärdena i staden höjs, 

vilket i sin tur leder till att människor och företag flyttar till Stockholm (Gatu- och 

Fastighetskontoret, 2004). Utvecklingen i staden ska göras genom regionala stadskärnor och 

genom att närförorterna i det centrala Stockholms förstärks med förtätning, framförallt bör 

den nya bebyggelsen ligga längs med bra lägen för kollektivtrafiken (Stockholms 

översiktsplan, 2010). För att se till att staden blir sammanhållen trots olika regionala kärnor 

ska gröna stråk med promenadvägar skapas mellan de olika stadsdelarna. 

Naturvärden i Stockholm 

Stockholm har stora gröna kilar som sträcker sig från utkanterna av staden ända in i 

Stockholm city (Elmqvist et al., 2004). Isakson & Burman (1999) beskriver de gröna kilarna 

som en ”grundstomme i en väv av gröna områden i och omkring staden” som binder samman 

mindre grönområden till en större struktur med hjälp av gröna korridorer. Att ha gröna 

korridorer som binder ihop alla dessa små områden är mycket viktigt eftersom det är genom 

att ha en sammanhängande grönstruktur som de gröna områdena i staden fungerar som bäst 

(Tallhage Lönn, 1999). Ytterligare fördelar med de gröna kilarna är att de ger stora 

friluftsområden som är möjliga för rekreation och upprätthåller den biologiska mångfalden 

inne i staden. Vegetationen förbättrar dessutom det lokala klimatet och luften inne i staden 

(Isakson & Burman, 1999). Enligt Stockholms parkplan (Gatu- och fastighetskontoret, 2004) 

har grönområdena i utkanterna av Stockholm stora sociala och ekologiska värden, till stor del 

beroende på att det här finns en stor sammanhållen grönstruktur i anknytning till de gröna 

kilarna. Stockholms gröna kilar är också viktiga för att upprätthålla biodiversiteten i området, 

många arter som rör sig över stora ytor är beroende av en sammanhållen grönstruktur 

(Gothnier et al., 1999). De gröna kilarna är också viktiga för att tillföra nya individer till en 

population för att minska risken för inavel. Alla dessa värden är viktiga att bevara för 

framtiden när dessa områden står inför en möjlig exploatering (Gatu- och fastighetskontoret, 

2004).  
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Urbana grönområden runt om i Sverige är ofta av stor vikt för många hotade arter (Lövenhaft 

et al., 2002), vilket gör att denna förlust av grönområden som skett i Stockholm även har fått 

negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden i Stockholmsområdet. Artarken, 

Stockholms artdataarkiv, fastställer att 47 % av de rödlistade arterna i Stockholm inte har 

noterats sedan 1974, vilket tolkas som att dessa arter är utrotade inom området (Gothnier et 

al., 1999). Majoriteten av dessa arter, 66 %, som inte längre finns i Stockholm existerar dock 

fortfarande inom Stockholms län och har därför stora möjligheter att etablera sig i staden igen 

om deras krav på livsmiljö uppfylls (Gothnier et al., 1999).   

 

Enligt Stockholms ekologiska infrastruktur (Stadsbyggnadskontoret, 2004) är det prioritet ett 

att skydda dagens naturvärden som finns i både kärnområdena och spridningszonerna. 

Kärnområdena ska skyddas genom att utvecklas till naturreservat och i spridningszonerna ska 

åtgärder som leder till mer uppsplittring undvikas. Ett kärnområde kan definieras som ett 

större naturområde som innehåller värdefulla biotoper och naturvärden, de är viktiga för att 

långsiktigt kunna upprätthålla biologisk mångfald (Stadsbyggnadskontoret, 2004).  En 

spridningszon finns mellan t.ex. två kärnområden och bidrar till att växter och djur kan 

förflytta sig mellan kärnområdena, vilket stärker dem och gör dem mer uthålliga mot 

förändring. Spridningszoner är lika känsliga för störning som kärnområden 

(Stadsbyggnadskontoret, 2004).  

Planering inför framtiden 

I översiktsplanen från 1999 fastställs det att Stockholm i stort sett är fullbyggt, framtida 

exploatering skulle därför främst ske genom att bygga inåt på redan exploaterad mark, som 

t.ex. på gammal industrimark eller genom förtätning av redan befintliga stadsdelar. Tanken 

var att Stockholm skulle utvecklas på ett hållbart sätt genom att ”bevara och utveckla 

grönstrukturen och Stockholms karaktär”. Den här strategin har ändrats genom den nya 

översiktsplanen som antogs i mars i år. Där fastställs det att en satsning på parker och 

grönområden ska göras för att miljön i staden ska bli bättre, trots att grönområden i staden kan 

komma att minska i framtiden (Stockholms Översiktsplan, 2010).   
 

Stockholms invånarantal beräknas växa med någonstans mellan 300 000 och 500 000 

personer de närmsta 20 åren (RUFS 2010). Denna tillväxt kommer kräva fler bostäder, vilket 

kan komma att leda till att vissa grönområden som inte används mycket idag och därför inte 

ses som särskilt värdefulla kan komma att behöva exploateras i framtiden. I och med detta kan 

en konflikt uppkomma i samband med att fler grönområden behövs när befolkningen ökar 

samtidigt som många av dessa områden exploateras (Stockholms översiktsplan, 2010). Gatu- 

och Fastighetskontoret (2004) fastställer att eftersom det finns ett tryck på att bygga ut och 

förtäta Stockholm så måste man tänka på att grönområden är föränderliga, de kan göras om, 

flyttas och skapas på nytt. Detta, hävdar Gatu- och Fastighetskontoret (2004), kan göra att 

stadsmiljön som helhet kan bli bättre även om storleken på grönområdena minskar. Ett 

exempel på det kan vara att hus kan skapa ett bullerskydd, vilket gör att städerna blir tystare 

och mer lugna. Enligt Stockholms miljöprogram 2008-2011 ska särskilt värdefulla 

grönområden bevaras, men om de exploateras så ska de kompenseras. Denna kompensation 

kan vara att skapa en liknande naturtyp någon annanstans för att den biotopen inte ska 

försvinna eller en restaurering av ett annat grönområde där naturvärdena försämrats.  
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Fig 1. Larsboda med omgivningar 

(Eniro, 2010) 

De utvalda grönområdena 
När det gäller de grönområden som har valts ut i den här rapporten så riskerar de allihop att 

exploateras för bostadsbebyggelse. Områdenas gröna värden kommer att minska betydligt om 

exploateringen sker. De tre utvalda grönområden som har valts för att studeras mer ingående 

skiljer sig stort från varandra. Det första området är Larsboda strand som delvis skyddas av 

strandskydd, är en spridningszon mellan två av Stockholms gröna kilar samt utgör ett 

kärnområde för ek. Område två är Årstafältet, ett gammalt kulturlandskap med många 

kulturvärden. Fältet är också unikt i sin storlek och karaktär i hela Söderort. Det tredje och 

sista området som studerats är kvarteret Sommen 9 i Årsta. Detta är ett litet område mestadels 

bestående av hällmarkstallskog som antas vara över 100 år gammal. De tre grönområdena är 

väldigt skilda i karaktär och utseende, det enda de egentligen har gemensamt är att de riskerar 

att förminskas. Nedan kommer de tre grönområdena beskrivas mer ingående.  

Larsboda strand 
Stadsdelen Larsboda ligger i Söderort, längst ut i sydöstra 

delen av Stockholms kommun. Området gränsar till Farsta i 

väst och Huddinge kommun i öst. Norr om Larsboda ligger 

sjön Drevviken och i syd Farsta strand, där även närmsta 

tunnelbane- och pendeltågsstation finns. Rakt genom 

Larsboda går Nynäsvägen som en stor barriär, den skiljer 

Larsboda strand vid Drevviken från resten av Larsboda. 

 

Larsboda var fram till 1950-talet endast bebyggt med några 

torp, resten av området bestod av skog 

(Stadsbyggnadskontoret, okt 2009). Enligt Farsta 

stadsdelsförvaltning (2007) framkom det en stark kritik mot 

bebyggelse i Larsboda när området först skulle exploateras, 

det ansågs att stora natur- och skönhetsvärden skulle 

försvinna.  Större delen av Larsboda har använts som industrimark eller för kontorslokaler, 

ytterst få bostäder har tidigare funnits i området (Stadsbyggnadskontoret, okt 2009). De få 

bostäder som i dagsläget finns inom stadsdelen ligger i sydväst och har ett invånarantal på ca 

1 300 personer (Farsta stadsdelsförvaltning, 2007).  

 

Enligt Stockholms Översiktsplan (2010) ska man i ytterstaden främst koncentrera sig på att 

bygga i goda kollektivtrafiklägen, hit hör stadsdelsförvaltningen Farsta, dit bl.a. Larsboda hör. 

Farsta har en viktig roll som centrum i södra Stockholm, härifrån finns bra kommunikationer 

med både tunnelbana, pendeltåg och bussar. Den betydelse Farsta har för Söderort kan 

förstärkas ytterligare genom förtätning. Genom att bygga fler bostäder i just Larsboda kan 

sambandet med både Huddinge i syd och Sköndal i norr göras mer tydligt (Stockholms 

Översiktsplan, 2010).  

 

Visionen för det nya Larsboda är att skapa ett attraktivt område som kan kopplas ihop med 

andra stadsdelar runt omkring eftersom området idag även inom sig självt är uppdelat med 

dålig koppling emellan. Programförslaget i Larsboda omfattar ett flertal platser, totalt ska ca 

700 nya bostäder byggas inom stadsdelen. Två av de områden som föreslås bebyggas har här 

valts att tas upp då dessa ligger inom det gröna område som finns kvar längs med Drevvikens 

strand (Stadsbyggnadskontoret, 2007). 
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Fig 2. De utvalda områdena i Larsboda strand 

Hur ser området ut idag?  

Som nämnts ovan ligger Larsboda strand inklämt mellan Nynäsvägen och Drevviken. 

Området är därför mycket isolerat då Nynäsvägen skiljer Larsboda strand från att ha en bra 

förbindelse med de övriga bostadsområdena som finns inom Larsboda. Det är en relativt smal 

remsa längs med sjön, närmast Drevviken är det strandskydd som gäller 

(Stadsbyggnadskontoret, april 2009). Området ligger mellan två av Stockholms gröna kilar, 

Hanvedenkilen och Tyrestakilen och hela stråket är en viktig spridningszon mellan dessa två 

kilar (Ekologigruppen, 2009). Eftersom Nynäsvägen utgör en kraftfull barriär som skärmar av 

Larsboda strand från övrig bebyggelse så är ett sammanhängande grönt stråk längs med 

stranden extra viktigt för de djur och växter som finns inom området. Vägen är inte bara en 

barriär genom svårigheten att ta sig över den, den orsakar också mycket buller vilket gör att 

större delen av Larsboda strand är bullerstört (Ekologigruppen, 2009).  

 

Området i Larsboda strand består främst av skog. Längst norr i området ligger 

Hökarängsbadet, i nuläget den enda platsen för rekreation inom Larsboda strand 

(Stadsbyggnadskontoret, okt 2009). Resten av området har bedömts som för otillgängligt för 

att ha någon verklig nytta för rekreationen i dagsläget. Den planerade bebyggelsen i Larsboda 

strand kan delas upp i två delar. Första delen ligger i områdets nordvästra del, strax söder om 

Hökarängsbadet, här ligger i dagsläget ett flertal campingstugor. Den andra delen, i områdets 

sydöstra parti, kallas Klockelund. Här ligger i dagsläget bland annat Plantagen och ett 

koloniområde. 

 

 
 

 

Campingstugorna är belägna på en skogsbeklädd kulle söder om Hökarängsbadet och har ett 

kulturhistoriskt värde, de har funnits i området sedan 1940-talet (Stadsbyggnadskontoret, okt 

2009). Antalet stugor uppgår till 96 stycken på vardera 10 kvm som ligger inbäddade i skogen 

(Stadsbyggnadskontoret, april 2009). En smal stig löper genom skogen och man passerar 

mycket nära många av campingstugorna, vilket kan göra att stigen inte uppfattas som allmän. 

Detta är en anledning till att området bedöms som otillgängligt, en annan är att terrängen 

inom området är mycket kuperad och skogen tät vilket inte uppmuntrar till fri rörelse i skogen 

(Stadsbyggnadskontoret, okt 2009).  
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Fig 3. Klockelund med Plantagen till vänster och 

koloniområdet i mitten av bilden (Eniro, 2010) 

 

Området Klockelund består i dagsläget främst av ett Plantagen och kolonilotter. Några villor 

ligger också i närheten av vattnet, strax nedanför koloniområdet. Resten av området är täckt 

av skog som i dagsläget är relativt 

svårgenomtränglig. Delvis består 

området av sumpskog med inslag utav 

våtmarker, men här finns också många 

ädellövträd. Hela området Larsboda 

strand har gott om ädellöv, framförallt ek 

men det är i Klockelund som de flesta 

ekarna finns, här kan de största och 

äldsta träden hittas.  

Värdefulla naturmiljöer 

Området Larsboda strand betraktas som 

särskilt värdefullt, stränderna inom 

området är ekologiskt känsliga liksom 

även våtmarkerna och inslagen av 

ädellövträd. Stora delar av stränderna inom 

området omfattas av strandskydd. Larsboda 

strand utgör också ett viktigt kärnområde för ek både nationellt och internationellt. Ekarna i 

området är också en viktig spridningszon för arten, inom området finns ekar i alla storlekar 

och åldrar, något som är mycket positivt för återväxten och som försäkran inför framtiden att 

bestånden kommer att bestå (Miljöförvaltningen, 2009). Ekmiljöerna har både ett kulturellt 

och ett biologiskt värde, inom området finns ett flertal jätteekar som är särskilt viktiga för 

många insektsarter. Enligt Miljöförvaltningen (2009) finns det ett allmänt behov av att se till 

att Stockholms ekmiljöer stärks för att de ska kunna bevaras till framtiden, området i 

Larsboda strand är i behov av restaurering och gallring så att ekarna kan komma till sin rätt 

och områdets karaktär kan stärkas.  

 

Den sumpskog som finns i området är relativt liten med främst unga alar som trädbestånd. 

Ekologigruppen (2009) bedömer därför att värdet för den biologiska mångfalden på 

sumpskogen endast är lokalt. Här finns även våtmarker som fungerar som spridningsmiljöer 

för groddjur (Miljöförvaltningen, 2009).  

Vilka är planerna för området? 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade år 2007 om ett start-PM för Larsboda strand. Ett program 

för samrådsförslag togs fram under 2009 och mellan november 2009 och januari 2010 hölls 

samråd på förslaget (Stadsbyggnadskontoret b, maj 2010). ). Byggstart beräknas bli år 2013 

(Exploateringskontoret, 2009). Målet med bebyggelsen i Larsboda strand är enligt 

Stadsbyggnadskontoret (april 2009) dels att få nya attraktiva boendemiljöer och dels att de 

naturvärden som finns i området ska göras mer tillgängliga, utvecklas och tas bättre tillvara. 

Stora ingrepp kommer att ske i de gröna värden som finns inom det planerade området, men 

detta anser Stadsbyggnadskontoret (okt 2009) ska vägas mot fördelen av att få attraktiva 

bostäder i ett läge nära naturen. För att det nya området ska kunna bindas ihop med nuvarande 

bebyggelse i Larsboda planeras det för en ny gång- och cykelväg över Nynäsvägen som ska 

göra det lättare att ta sig fram (Atkins, 2009).  
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Fig 4. Den nya planerade bebyggelsen & strandpromenaden 

(Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010) 

Bebyggelse 

Det totala antalet bostäder som planeras i Larsboda strand är 450 stycken, de flesta av dem 

placerade i Klockelund där flerbostadshus i åtta kvarter är på förslag. Dessa kvarter kommer 

vara hästskoformade med den slutna sidan mot Nynäsvägen för att på så vis minska bullret 

inom området. Höjden på husen kommer att variera mellan tre och fem våningar och antalet 

lägenheter kommer att uppgå till ca 400 stycken (Stadsbyggnadskontoret, okt 2009).  

 

I området med campingstugor planeras enbostadshus. Dessa hus ska anpassas till terrängen 

och vegetationen. För att så mycket av naturen som möjligt ska sparas kommer husen 

dessutom att få en minimal tomtyta och gatorna kommer vara smala (Stadsbyggnadskontoret, 

okt 2009).  Närmast Nynäsvägen planeras det för radhus som ska kunna skärma av bullret 

från trafiken i närheten. Totalt kommer det här området att omfatta ca 50 bostäder. 

 

 
 

Strandpromenad 

Enligt Stadsbyggnadskontoret (april 2009) har stranden en stor potential att bli ett bra och 

attraktivt promenadstråk som på så sätt även kan binda ihop sjöarna Drevviken och 

Magelungen. I dagsläget finns det ingen sammanhängande gångväg längs med stranden, 

vilket nu föreslås. Det som är föreslaget är en strandpromenad längs med hela Larsboda 

strand (Atkins, 2009). Tanken med strandpromenaden är att allmänheten inte ska hindras 

tillgång till stranden bara för att bebyggelse ska ske, istället ska åtkomsten till de mest 

attraktiva delarna bevaras och till och med förstärkas (Stadsbyggnadskontoret, 2007). Det nya 

promenadstråket är delvis föreslaget att löpa längs med ett träddäck utmed stranden på grund 

av den oländiga terrängen. Trädäcket kommer att göra att alla kan ta sig fram längs med 

promenaden och samtidigt ta hänsyn till de groddjur som finns i området genom att lämna en 

glipa mellan däcket och terrängen. En tydligare entré för strandpromenaden ska också skapas 

från Hökarängsbadet och vid vissa utvalda ställen längs med promenaden föreslås badbryggor 

anläggas (Ekologigruppen, 2009). 
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Vilka värden försvinner? 

En del av den planerade bebyggelsen ligger på redan bebyggd yta. Trots detta beräknas ca  

50 % av den nya bebyggelsen ligga inom den ekologiska spridningszon som binder samman 

Tyrestakilen och Hanvedenkilen. En del av bebyggelsen kommer även att befinnas inom 

området som skyddas av strandskydd, dessutom är strandområdet klassat som ekologiskt 

särskilt känsligt (Miljöförvaltningen, 2009). De nya byggnaderna som planeras i 

strandskyddsområdet kan komma att påverka miljön för de växter och djur som finns i 

området och också påverka spridningszonens funktion negativt (Miljöförvaltningen, 2009). 

Sex hektar av den planerade exploateringen kommer att vara belägen inom kärnområdet för 

ek. Totalt sett kommer ca 6,5 hektar värdefull naturmark tas i anspråk, varav ca tre hektar är 

inom strandskyddat område (Miljöförvaltningen, 2009). Enligt Stadsbyggnadskontoret (okt 

2009) kommer grönområdets storlek att minska, men det kommer samtidigt att bli mer 

tillgängligt för allmänheten.  

Nuvarande bebyggelse 

För att möjliggöra den nya bebyggelsen behöver koloniområdet i Klockelund flyttas. En ny 

plats är föreslagen en bit bort mot Forsån nära kommungränsen till Huddinge. 

Campingstugorna kommer också att behöva försvinna. Stugorna är privata och ägs av 

enskilda personer, men marken arrenderas ut ett år i taget av Idrottsförvaltningen. I nuläget 

finns inga planer på att ersätta stugägarna för det de kommer att förlora eller ge dem en ny 

plats att placera sina stugor på. Plantagen kommer att flyttas längre norrut längs med 

Nynäsvägen (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010).  

Strandremsan 

Strandskyddet föreslås bli upphävt på två olika ställen inom Larsboda strand, dels inom 

området med campingstugor och dels inom Klockelund. För att upphäva strandskyddet på en 

plats krävs särskilda skäl. De skäl som anges av Stadsbyggnadskontoret (okt 2009) är dels att 

området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften”, vilket syftar till Klockelund och till viss del området med 

campingstugor. Det andra skälet för upphävning av strandskyddet var att området ”behövs tas 

i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området” (Stadsbyggnadskontoret, okt 2009). Detta gäller området i allmänhet då Larsboda 

pekas ut som ett möjligt område för exploatering för att förtäta Stockholm.  

 

Stranden framför de planerade nya byggnaderna vid den nuvarande Plantagen är föreslagen 

att öppnas upp genom en gallring bland träden. De mest betydelsefulla träden, däribland ett 

antal ekar, kommer att sparas. Här ska promenadstråket gå strax nedanför husen. Enligt 

Ekologigruppen (Ekologigruppen, 2009) väntas den nya strandpromenaden påverka 

rekreationsvärdet i området positivt. Däremot kan den nya bebyggelsen på vissa platser 

komma att påverka strandpromenaden negativt. En anledning till detta är att de nya husen 

kommer att skugga vissa delar av strandpromenaden större delen av dagen, dessutom kan 

bostäderna komma att störa synintrycket inom området. Därför anser Ekologigruppen 

(Ekologigruppen, 2009) att det är viktigt att fasaderna på husen blir inbjudande och skapar 

trygghet och liv, allra bäst vore det dock om husen inte skulle ligga lika nära vattnet och vara 

lite lägre. De nya bostäderna kommer dock att kunna dämpa bullret och den störning som 

medföljer det, vilket gör att strandpromenaden kommer att bli en mer rofylld plats att ströva 

på.  
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Fig 5. En av Campingstugorna i Larsboda 

Skogen 

I hela området Larsboda strand finns det mycket ädellövträd, framförallt växer det ett stort 

ekbestånd i området. Ett stort antal av dessa ekar kommer fällas, både inom området med 

campingstugor och inom kärnområdet för ek i Klockelund. Ett minskat ekbestånd kommer 

inte bara minska spridningszonens yta, men också dess kvalitéer, vilket kan påverka beståndet 

av ek och de arter som är beroende av träden på lång sikt (Naturskyddsföreningen, 2010).  

 

Den största delen av bebyggelsen planeras vid Klockelund. Där finns det i dagsläget en 

sumpskog med våtmark närmast vattnet som på förslag kommer tunnas ut så att utsikt mot 

vattnet skapas (Ekologigruppen, 2009). Denna strand är i dag en orörd naturstrand, vilket den 

inte kommer att förbli vid en eventuell bebyggelse (Stadsbyggnadskontoret, okt 2009).  I 

övrigt ska områdets nuvarande naturvärden bevaras som det är idag t.ex. som yngelplats åt 

groddjur (Ekologigruppen, 2009) 

 

Skogen längre bort från stranden är en blandning av triviallöv och ädellöv. Triviallövskogen 

är föreslagen att gallras ut så att ädellövträden får mer plats att växa på, dessutom skapas då 

en utsikt mot vattnet. I det här området kommer dock den nya bebyggelsen orsaka att ett 

flertal värdefulla ekar kommer behöver fällas då de annars riskerar att dö av skuggning 

(Ekologigruppen, 2009) .  

Vilka åsikter finns om exploateringen? 

Under samrådstiden kom många åsikter in från både remissinstanser, intresseföreningar och 

allmänheten. Exploateringskontoret (2009) är positiva till planerna och anser att 

rekreationsvärdet på området höjs genom att strandpromenaden anläggs. Annars har de flesta 

reaktionerna på förslaget varit kritiska, t.ex. Skönhetsrådet anser att en bebyggelse längs 

Drevvikens strand kommer att medföra en oersättlig förlust (Stadsbyggnadskontoret a, maj 

2010) och många privatpersoner har skrivit på protestlistor där de kräver att campingstugorna 

ska vara kvar och att strandskyddet inte bör upphävas. De nya husen som planeras där 

campingstugorna finns idag har kallats för lyxhus 

som kommer att vara till för endast ett fåtal, medan 

campingstugorna beskrivs vara något som alla hade 

råd med (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). 

Dessutom anser många att det inte stämmer att 

området idag inte utnyttjas för rekreation, det finns 

många som använder området med campingstugor 

som promenadstråk (Stadsbyggnadskontoret a, maj 

2010). Remissinstanserna Stockholms 

stadsmuseum och Farsta stadsdelsnämnd anser 

också att campingstugorna ska få vara kvar då de 

har ett stort kulturhistoriskt värde 

(Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010).  

 

Farsta stadsdelsnämnd nämner att de år 2006 fattade 

ett beslut om att Drevvikens omgivande stränder och natur skulle bevaras och samtidigt göras 

mer tillgänglig för allmänheten. Eftersom det nuvarande förslaget kommer att göra stranden 

mer tillgänglig anser de att förslaget ändå är bra, trots bebyggelsen nära stranden, men den 

måste anläggas med så små intrång som möjligt i naturen och med en anpassning till hur 

området ser ut (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). Farsta stadsdelsförvaltning (2009) 

påpekar att det i översiktsplanen för 1999 fastslås att Stockholms ekologiska infrastruktur, 

däribland spridningszoner som just detta område är ett exempel på, ska värnas och utvecklas. 
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Därför är en bebyggelse i Larsboda strand inte optimal. Stadsdelsförvaltningen anser också att 

programområdet saknar bra lägen för kollektivtrafik, service och samband med 

omkringliggande stadsdelar, vilket Miljöförvaltningen (2010) håller med om då de påpekar att 

det är så mycket som 1,5 km till Farsta strand och Farsta centrum där tunnelbana och 

pendeltåg finns.  

 

Dessutom anser Miljöförvaltningen (2010) att Larsboda strand bör bevaras som det är, det 

utgör ett värdefullt område som borde bevaras. Förvaltningen gör bedömningen att 

naturvärdena kan bevaras om en större anpassning görs. I övrigt är de positiva till 

bebyggelsen och tror att de viktiga spridningsvägarna som finns i området kan bevaras med 

en förändring i placeringen av bostäder. Dessutom påpekar Miljöförvaltningen (2010) att det 

inte finns några förslag på grönkompensation vid en eventuell exploatering. 

 

Många synpunkter finns på upphävandet av strandskyddet i området, de flesta anser att det 

inte borde upphävas (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). Farsta stadsdelsförvaltning (2009) 

anser att argumentet att marken måste tas i anspråk för ändamål som inte kan tillgodoses 

utanför området och att strandskyddet därför ska upphävas är ohållbart. Enligt 

stadsdelsförvaltningen finns det ett flertal fria ytor inom stadsdelsområdet som skulle kunna 

bebyggas istället för Larsboda strand. Naturskyddsföreningen går så långt som att hävda att en 

upphävning av strandskyddet bryter mot lagstiftningen (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). 

Överlag har det framkommit många synpunkter och förslag på att bebyggelsen bör ligga 

längre från stranden för att på så sätt inte inkräkta på strandskyddet och för att dessutom göra 

den nya strandpromenaden mer ostörd (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010).  

 

Länsstyrelsen poängterar att ekmiljöerna är viktiga och att det bör planeras för att så mycket 

som möjligt av dem kan sparas (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). Den här åsikten delas 

av ett flertal andra remissinstanser. Enligt Länsstyrelsen kan man spara fler ekar genom att 

ändra bebyggelsens placering en aning och samtidigt planera för vilka ekar som ska sparas för 

att upprätthålla de värden som finns idag. Ekologigruppen (Ekologigruppen, 2009) är inne på 

samma spår och föreslår att bebyggelsen dras in lite från stranden eller tas bort helt för att 

skydda ekarna vid framförallt Klockelund. 

 

Naturskyddsföreningen (2010) är mycket kritiska till planen i helhet och anser att bebyggelse 

i både Klockelund och området med campingstugor bör avstyrkas helt så att deras 

naturvärden inte försvinner. De anser också att förslaget bryter mot de nationella miljömålen, 

att det inte finns några skäl till att upphäva strandskyddet samt att man går emot stadens egna 

miljöprogram. Anläggandet av en strandpromenad anses inte vara skäl nog för att samtidigt få 

bebygga området med bostäder. Om en exploatering godkänns vill de att en MKB ska 

upprättas för att kunna fastställa vilka värden som finns i nuläget och vilka som kommer att 

försvinna (Naturskyddsföreningen, 2010-01-12). 

Ändringar av planen 

Efter samrådet framkom det en hel del kritik på vad som planerats. Stadsbyggnadskontoret 

föreslog då ett antal förändringar av planen. Förändringarna medför att antalet planerade 

bostäder minskar från 450 stycken till 320 stycken, andelen småhus ökar dock 

(Stadsbyggnadskontoret b, maj 2010). Överlag ger det nya förslaget mindre påverkan på 

strandskyddsområdet och även på andra ekologiska och rekreativa värden 

(Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). 

 

 



Grönområden i Stockholm – hur påverkas de av exploatering? 

23 

Fig 6. Den ändrade versionen av planen (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010) 

I området med campingstugor föreslås den planerade bebyggelsen nu flyttas närmare 

Nynäsvägen, för att på så vis spara fler av ekarna i området. Dessutom kommer husen inte 

inkräkta på strandskyddet och ungefär hälften av campingstugorna kan få vara kvar istället för 

att behöva rivas. I den nya planen kan antalet hus uppgå till 40 stycken istället för 50 som i 

det ursprungliga förslaget (Stadsbyggnadskontoret a, maj 2010). 

 

Bebyggelsen i Klockelund är föreslagen att förflyttas bort från de största och viktigaste 

ekområdena. En del i detta är att flytta lokalgatan bredvid Nynäsvägen ännu närmare den 

stora vägen för att på så sätt få plats med bostäderna längre bort från stranden och de stora 

ekområdena. Dessutom kommer många av de tidigare föreslagna flerbostadshusen bytas ut 

mot enbostadshus. Totalt sett kommer antalet bostäder minska från de tidigare planerade 400 

lägenheterna till ungefär 170 lägenheter och 90 småhus. Samtidigt kommer husen närmast 

vägen omformas så att de kan absorbera mer av bullret från vägen (Stadsbyggnadskontoret a, 

maj 2010).  

 

 
 

 

Den 23 juni i år beslutade en oenig Stadsbyggnadsnämnd att godkänna programsamrådet med 

de föreslagna förändringarna och ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att detaljplanelägga 

området. Oppositionen i nämnden ville dock inte bebygga något av områdena som tagits upp 

ovan (Stadsbyggnadsnämnden, 2010).  
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Årstafältet 
Årstafältet är beläget i en dalgång mellan stadsdelarna Östberga i söder och Årsta i norr som 

ligger uppe på varsin höjd och är med sina 50 hektar idag Söderorts största fält 

(Stadsbyggnadskontoret & Exploateringskontoret, 2007). Området har länge varit bebott och 

är därför rikt på fornlämningar, tvärs genom fältet går t.ex. Göta landsväg.  Landsvägen har 

funnits ända sedan järnåldern och brukats flitigt, fram till slutet av 1600-talet var det den 

enda vägen söderut från Stockholm (Stadsbyggnadskontoret, 2000).  

 

Enligt WSP (2009) är grönstrukturen inom Söderort splittrad av ett flertal stora trafikleder och 

bebyggda områden. Det gäller även Årstafältet som är mycket bullerstört från de trafikleder 

som omger fältet på tre av fyra sidor. I öster löper Huddingevägen, i söder Östbergavägen och 

i väster Åbyvägen där många lastbilar passerar genom Årsta partihallar som ligger här. I norr 

fanns tidigare Årstalänken innan vägen drogs om i samband med Södra länkens öppnande, 

vägen finns dock kvar fast den numera är avspärrad för trafik. Längst norrut på fältet ligger 

tvärbanestationen Årstafältet.  

 

Årstafältet är också rätt isolerat från andra grönområden och har endast svaga kopplingar till 

annan grönstruktur. Störst betydelse har kontakten med Kvarnbacksskogen i Östberga och 

Hemskogen i Enskede med en vidare koppling till Hanvedenkilen. En svag koppling finns 

även till Årstaskogen i norra Årsta (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). 

 

Årstafältet är tillgängligt inom 1 km för stadsdelarna Årsta, Östberga, Stureby, Enskede gård 

och Enskedefältet (ÅWL, 2010).  Enligt Stadsbyggnadskontoret & Exploateringskontoret 

(2007) placerade sig fältet i en undersökning på tredje plats som det mest omtyckta 

grönområdet inom stadsdelen. Delade meningar råder dock om hur använt fältet är. Några 

anledningar till att fältet inte används kan vara på grund av olika barriäreffekter och brist på 

aktiviteter på fältet. Barriäreffekter som påverkar Årstafältet är dels att fältet omgärdas av 

stora trafikleder och dels det buller som dessa trafikleder orsakar (Stadsbyggnadskontoret, feb 

2010). Det finns i nuläget en gällande detaljplan från år 2000 som fastställer att Årstafältet ska 

omvandlas till en ekologisk landskapspark (Stadsbyggnadskontoret, 2000). 

 

 
 

Fig 7. Årstafältet med omgivning (Eniro, 2010) 
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Fig 8. Årstafältet idag (Eniro, 2010) 

Hur ser området ut idag?  
Större delen av Årstafältet består av öppen gräsmark där det bara finns enstaka träd och 
buskar. Fältets yta beskrivs vara delvis frisk och näringsrik och delvis torr med ängskaraktär, 
floran är ganska ensidig (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Området är flackt och upplevs 
ofta som blåsigt på grund av den platta terrängen och av den låga vegetationen 
(Stadsbyggnadskontoret & Exploateringskontoret, 2007). Enligt Stadsbyggnadskontorets 
planbeskrivning (2000) är Årstafältet kallare och blåsigare än omgivande områden, vinden 
kan blåsa åt alla håll och frosten kommer oftast tidigare här än i omkringliggande Årsta och 
Östberga (Stadsbyggnadskontoret, 2000). Fältet är också mycket bullerutsatt på grund av alla 
vägar med tung trafik som omger det.   
 
Ungefär mitt på fältet korsar Göta landsväg, som går i nord-sydlig riktning, Valla å. Här finns 
det rester av en gammal forntida raserad bro. Både stenbron och Göta Landsväg har 
restaurerats och byggts upp på nytt. I den norra delen av Årstafältet finns det ett område med 
kolonilotter som kom dit i ett led för att skapa landskapsparken som enligt gällande detaljplan 
skulle skapas på fältet (Stadsbyggnadskontoret, 2000). Dessa kolonilotter är det första som 
syns när man kommer in i parken från tvärbanan. Bredvid kolonilotterna finns 
dagvattendammen som anlades 2002. Dammen är anpassad till Valla å och är en 
sedimentanläggning för dagvatten bestående av tre delar (WSP Samhällsbyggnad, 2009). I 
den första delen av dammen får partiklar och föroreningar sedimentera ned på botten 
samtidigt som de planterade växterna runt omkring gör att mängden kväve och fosfor 
minskar. De andra delarna av Årstadammen består av en översilningsyta där metaller och 
oljeföroreningar tas upp samt ett fördelningsdike. I utloppet finns det också en 
rotzonsanläggning som binder upp ytterligare metaller och fosfor (WSP Samhällsbyggnad, 
2009). Dagvattendammen är inte bara nyttig som vattenrenare, det är en populär rastplats för 
många flyttande fåglar under hösten och våren, över 150 olika arter har noterats i dammen vid 
olika tillfällen (WSP Samhällsbyggnad, 2009). Runt dammen finns även ett stort antal 
parkbänkar utplacerade, vilket gör detta till en rastplats även för människor. Längs med 
Årstafältet löper Valla å i öst-västlig riktning. Ån leder dagvatten från Huddingevägen, 
Enskedefältet och Årsta till dagvattendammen på fältet (WSP Samhällsbyggnad, 2009). 
Tidigare har det funnits både grodor och salamandrar i ån, men de verkar numera vara 
försvunna (Stadsbyggnadskontoret, 2000).  

 
Årstafältet används idag mest som ett sport- och 
rekreationsfält (WSP Samhällsbyggnad, 2009). 
I den sydvästra delen av området ligger det en 
golfbana som i nuläget tar upp en rätt stor del 
av fältets yta. Annars är fotboll och rugby 
sporter som regelbundet utövas på fältet, i 
sydöstra delen av Årstafältet finns det två 
stycken rugbyplaner som används av klubbar i 
Stockholm. Fältet nyttjas även för modellflyg, 
drakflygning och hunddressyr liksom för 
promenader (Planbeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret, 2000).  
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Vad säger den gamla detaljplanen? 

Det finns sedan år 2001 en detaljplan över Årstafältet. I den fastställs det att en ekologisk 

landskapspark ska anläggas på hela Årstafältet. Målet var att stärka grönstrukturen i de 

centrala delarna av Söderort (Stadsbyggnadskontoret, 2000). Avsikten med parken var att 

göra den attraktiv och välbesökt och därför planerades fältet för många olika funktioner. De 

miljökonsekvenser som anläggandet av en landskapspark på Årstafältet skulle medföra ansågs 

till den största delen vara positiva, grönstrukturen och den biologiska mångfalden ansågs 

stärkas samtidigt som rekreationen skulle öka (Stadsbyggnadskontoret, 2000). 

 

Av det som planerades rent konkret i detaljplanen har några saker uppfyllts, mycket har dock 

inte blivit som det föreslogs. Det som har gjorts är att ett koloniområde upprättats och en 

dagvattendamm anlagts. Koloniområdet innehåller både privata odlingslotter och en 

gemensam kryddträdgård dit alla är välkomna. En ny stenvalvsbro över Valla å för Göta 

landsväg har uppförts och ett skyddsområde på 50 meter längs båda sidorna om landsvägen 

har etablerats för att skydda Göta landsväg från framtida förstörelse. En golfbana i fältets 

sydvästra hörn har också etablerats liksom ett flertal nya gångvägar, bl.a. förbi den nya 

dagvattendammen (Stadsbyggnadskontoret, 2000). 

 

Av det som inte genomförts enligt detaljplanen är anläggandet av en stadsbondgård där både 

djur och ekologiskt jordbruk skulle kunna visas upp för besökare. Undervisning om fältet och 

dess historia planerades också kunna äga rum här.  Det planerades också för bullervallar 

bevuxna med vegetation mot Huddingevägen för att minska bullret. Andra saker som 

planerades på Årstafältet var anläggandet av en amfiteater, en skridskobana, rivning av 

Årstalänken, en hundrastplats samt nya lekområden. Alla dessa åtgärder blev aldrig 

genomförda då nya planer på att eventuellt bebygga delar av Årstafältet uppkom 

(Stadsbyggnadskontoret, 2000). 

 

På grund av planerna på att häva den liggande detaljplanen har en del kritik riktats mot detta 

nya förslag till bostäder på Årstafältet. Många har känt sig överkörda av politikerna som har 

rivit upp ett redan fattat beslut som dessutom redan börjat genomföras 

(Stadsbyggnadsnämnden, 2008). När en detaljplan läggs har den en genomförandetid på 15 

år. Ändringar eller upphävande av detaljplan innan genomförandetiden gått ut kan göras om 

det är ”nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 

vid planläggningen” (Plan- och bygglagen, 5 kap 11 §). Det Stockholms kommun anger som 

skäl till att häva detaljplanen är att många nya kommunikationer som tvärbanan och 

pendeltågsstationen Årstaberg har skapats i området, samtidigt som den hårt trafikerade 

Årstalänken byggts om och lagts i en tunnel. Allt detta har lett till att Årstafältet hamnar i ett 

nytt läge när det gäller bebyggelse (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).  

Vilka är de nya planerna för området?  

I augusti 2007 började stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utreda en möjlig ny 

stadsdel på Årstafältet. Planprogrammet som sammanställdes var ute på samråd februari till 

mars 2010.  

 

Årstafältet har ett strategiskt läge mellan Liljeholmen och Gullmarsplan 

(Stadsbyggnadskontoret, feb 2010) och enligt Stockholms översiktsplan (2010) ska den nya 

stadsdelen som planeras på Årstafältet bli en ”ny nod i centrala Stockholm”. Fältet är tänkt att 

bli en central knutpunkt i Söderort och den nya bebyggelsen på Årstafältet kommer att knytas 

ihop med den redan existerande bebyggelsen runt omkring i Årsta och Östberga (Spacescape, 

2010). En ny och tydligare entré planeras från tvärbanan (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010) 
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och från den nya bebyggelsen ska det finnas ett tydligt stråk som leder in till det som blir kvar 

av Årstafältet (ÅWL, 2010).  

 

Det som blir kvar av Årstafältet föreslås bli en park med omväxlande landskap som ska bli 

centrum i den nya bebyggelsen. Målet är att Årstafältet ska få ett rikare växt- och djurliv 

samtidigt som bra och trevliga promenadstråk ska skapas (Stockholms översiktsplan, 2010). 

Enligt Stadsbyggnadskontoret a (juni 2010) finns det stora möjligheter att genom en bra 

skötselplan över fältet få en större biologisk mångfald än det finns idag.  

 

 

Bebyggelsen 

Strukturen på det nya området kommer att bli tät, med hus i olika höjder från två upp till 14 

våningar (Dagvattenutredning på Årstafältet, 2009). Exploateringsgraden i det nya området, 

alltså tätheten, kommer att vara ungefär dubbelt så hög jämfört med Årsta, men ca hälften av 

innerstadens exploateringsgrad (Spacescape, 2010). Inom det nya området kommer tätheten 

också att variera, närmast tvärbanan kommer 

bebyggelsen vara som tätast 

(Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

 

Totalt sett kommer en yta på ungefär 30 hektar 

bebyggas med ca 4 000 lägenheter 

(Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). En viss del av 

den nya bebyggelsen kommer att ske inom det 

industriområde som idag finns beläget väster om 

fältet, Årsta partihallar som ligger väster om 

Åbyvägen kommer dock fortfarande vara kvar. 

De bostäder som planeras på det nuvarande fältet 

kommer att vara placerade i norr, närmast Årsta 

(ÅWL, 2010). Bebyggelsen närmast de stora 

vägarna runt om planeras att bli utformade så att 

bullret avskärmas så mycket som möjligt (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).  

Fig 9. Planen för det nya Årstafältet (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010) 

Fig 10. Placering av husen på fältet 

(Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010) 
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Inom bebyggelsen kommer det att finnas ett stort antal gröna inslag, de flesta gator kommer 

t.ex. att ha trädplanteringar. I mitten av bebyggelsen kommer det också att skapas en 

kvarterspark (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010).   

Parken  

Den del av Årstafältet som lämnas kvar obebyggd kommer att bli en park som är tänkt att bli 

den nya bebyggelsens hjärta och identitet (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Parken ska ha 

många användningsområden och kunna användas för både spontanidrott, lek och odling 

(Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). Tanken är att fältets öppna ytor till stor del kommer att 

bevaras som de är idag, ytan kommer dock att minskas från ungefär 50 hektar till ca 30 hektar 

(ÅWL, 2010). Även om fältets yta kommer att minska betydligt så kommer en stor yta 

fortfarande vara kvar som grönområde. Årstafältets nya storlek på 30 hektar går att jämföra 

med Tantolundens 40 hektar, Gärdets 22 hektar och Humlegårdens 11 hektar 

(Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Dessutom poängterar Stadsbyggnadskontoret a (juni 

2010) att golfbanan och rugbyplanerna på Årstafältet i nuläget upptar ca 10 hektar av den 

totala ytan och de kommer i och med den nya planen att försvinna. 

 

Årstafältets bevarade del föreslås få fler träd och buskar planterade så att det bildas ett 

halvöppet landskap. Mot Huddingevägen kommer ett skogsområde inrättas som kan bindas 

ihop med Kvarnbacksskogen i Östberga. Från Årstafältet ska dessutom nya gröna stråk skapas 

in i den nya bebyggelsen (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Tanken med det är bl.a. att det 

gröna sambandet till Årstaskogen ska stärkas. Planteringarna ute på fältet görs delvis för att 

stärka grönstrukturen, men också för att ett bättre lokalklimat med fler vindskydd ska skapas 

på fältet (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010).  

 

Valla å är föreslagen att öppnas upp och breddas samtidigt som vattendraget också varieras i 

sin struktur för att mer likna en naturlig å. Meningen är att ån ska kunna fungera som ett 

magasin när det är stora vattenflöden (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Samtidigt ska Valla 

å förhoppningsvis hjälpa till med vattenreningen och bidra till den biologiska mångfalden för 

bl.a. groddjur som förhoppningsvis återvänder till fältet (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). 

Årstadammen kommer att vidgas och bli större, i det nya området kommer den vara en central 

punkt och ligga nära den nya bebyggelsen (WSP Samhällsbyggnad, 2009). 

  

Koloniområdet däremot kommer att delas upp i tre eller fyra mindre delar, flyttas till en annan 

del av fältet och där få en central plats längs med ett av de stora promenadstråken. Där 

koloniområdet är placerat idag planeras det för bostäder (Stadsbyggnadskontoret b, juni 

2010). Alla aktiviteter för barn och ungdomar kommer i den framtida planen att finnas på 

aktivitetsbryggan som ska ligga längs med den västra sidan av parken (ÅWL, 2010). I fältets 

norra del kommer något som kallas för parkbrygga att anläggas. Parkbryggan är tänkt att bli 

ett viktigt promenadstråk som också binder ihop Årsta med Enskedefältet via en gångbro över 

Huddingevägen öster om parken. Parkbryggan är även tänkt att vara en tydlig övergång 

mellan bebyggelsen och parken (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).   
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Vilka värden försvinner? 

En ny bebyggelse på Årstafältet kommer att skapa ett flertal stora förändringar. Det första är 

att hela inriktningen på fältet ändras, från att fältet har varit planerat för en stor landskapspark 

till att en stor del av Årstafältet bebyggs.  

Tillgänglighet till fältet 

Enligt Parkplanen över Årsta (Enskede, Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltning, 2007) har de 

centrala delarna av Årsta inte tillgång till en stadsdelspark inom 500 meter från sin bostad. Ett 

av de närmsta gröna områden som dessa bostäder har är Årstafältet, vilket betyder att om 

bebyggelsen sker så kommer avståndet till fältet att öka (Enskede, Årsta och Vantörs 

stadsdelsförvaltning, 2007). I Östberga däremot planeras det för nya lokalgator, gångvägar 

och bättre entréer som förbättrar tillgängligheten till fältet, här kommer det att bli lättare att ta 

sig till Årstafältet trots den mindre parkytan. Från tvärbanan planeras också en tydligare entré 

som ska leda besökarna ned till det som blir kvar av Årstafältet (Stadsbyggnadskontoret, feb 

2010).  

 

Enligt WSP Akustik (2009) är bullret från vägarna högre än de riktvärden som finns för 

bullernivåer vid bostäder. Inom det område där grönområdet får vara kvar anses riktvärdet 

som finns för tätortsnära rekreationsområden på 55 dB klaras, förutom inom ett område av 

100 meter i anslutning till Östbergavägen där bullret är för högt.  

Naturvärden på Årstafältet 

Den sparade delen av Årstafältet anses i samrådsförslaget (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010) 

kunna bli biologiskt rikare genom att en mer varierad miljö skapas och att kopplingarna till 

Kvarnbacksskogen i Östberga stärks genom trädplantering. Fågellivet däremot påverkas 

antagligen negativt då mer folk uppskattningsvis kommer att vistas i området som dessutom 

blivit mindre. När Årstafältets yta minskar blir kraven på skötseln av området också högre 

eftersom slitaget ökar när fler använder området (Regionplanekontoret, 2010).  

 

En av två torrängsbackar nära Östberga kommer att försvinna i och med att en fotbollsplan 

anläggs där (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). De viktigaste fornlämningarna som finns på 

fältet kommer att sparas. Den södra delen av Göta landsväg kommer lämnas obebyggd medan 

den norra delen som inte betraktas som lika värdefull föreslås bli omgiven av bebyggelse 

(Kulturförvaltningen, 2010).  

 

Positiva förbättringar som kommer att ske är att lokalklimatet på fältet förväntas bli bättre 

tack vare ny bebyggelse och tätare trädbestånd i den södra delen av Årstafältet 

(Stadsbyggnadskontoret, feb 2010).  

Idrott på Årstafältet 

Golfbanan som i nuläget ligger i Årstafältets sydvästra del, nära Östberga, kommer att 

försvinna.  Dessutom försvinner de två rugbyplaner som idag finns på Årstafältet. Där 

rugbyplanerna ligger i nuläget planeras inga bostäder, istället kommer den nya parken ta upp 

denna plats. I planen för Årstafältet finns det mark reserverat för en idrottshall och en 

fotbollsplan med konstgräs nära Östberga (Stadsbyggnadskontoret, feb 2010). Enligt 

rapporten Barn och ungdomar på Årstafältet (ÅWL, 2010) kommer de fotbollsplaner som 

planerats inom området att vara mer bullerstörda än den rekommenderade nivån för buller 

(Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010). 
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Vilka åsikter finns om exploateringen? 

Många åsikter från remissinstanser, intresseföreningar och allmänheten kom in under 

samrådstiden. Remissinstanserna som uttalat sig är mestadels positiva, av dem som är 

negativa är Naturskyddsföreningen den instans som är mest kritisk till förslaget. Hos 

intresseföreningarna är förslaget inte lika positivt mottaget, ca hälften är negativa och mindre 

än en fjärdedel är positiva (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).   

Åsikter från remissinstanserna 

Enligt Regionplanekontoret (2010) kommer bebyggelsen av Årstafältet att vara i linje med 

den inriktning som nämns i RUFS 2010 i och med att man avser att bebygga en yta som 

kommer att göra att ett flertal stadsdelar knyts ihop på ett bättre sätt. Länsstyrelsen är överlag 

positiv till förslaget och påpekar även att förslaget stämmer väl överens med den nya 

översiktsplanens ambitioner att förtäta staden. Skönhetsrådet anser att bebyggelsen kan vara 

bra för området, dagens Årstafält anser de känns outnyttjat och skräpigt 

(Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010).  

 

Många remissinstanser och intresseföreningar är negativa till hur Göta landsväg behandlas i 

planprogrammet. De befarar att värdena hos den gamla vägen försvinner om bebyggelsen 

placeras för nära. Samtidigt anser Länsstyrelsen att det är positivt att Göta landsväg integreras 

med bebyggelsen då den på så sätt säkras för framtiden (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

Det har även framkommit en del kritik mot att det öppna odlingslandskapet som upplevs på 

fältet kommer att försvinna i och med plantering av skog och tillförsel av annan vegetation än 

som växt där innan (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). Kulturförvaltningen (2010) anser 

att det inte är optimalt att tillföra ny vegetation till Årstafältet då det ”försvårar upplevelsen 

av kulturlandskapet och dalgången som är en del av Stockholms storskaliga 

sprickdalslandskap”. Länsstyrelsen med flera anser att Årstafältet är en unik naturtyp i 

Söderort, den går att jämföra med Järvafältet och Gärdet norr om Stockholm, men i söder är 

fältet det enda i sitt slag. En exploatering på Årstafältet anses av många få stora konsekvenser 

på den biologiska mångfalden om fältets öppna karaktär försvinner. Dessutom påpekas det att 

de flesta grönområdena i Stockholm är trädbeklädda, en annan vegetationstyp behövs för att 

få en variation (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

 

Trafikkontoret poängterar vikten av att Årstafältet fortfarande ska kännas som ett stort fält, 

det bör inte finnas för mycket aktiviteter på det. Skötsel måste också ses över så att den blir 

tillräcklig men inte för dyr. Samtidigt anser Miljöförvaltningen att den mindre yta som fältet 

nu får i kombination med att det ska fylla fler funktioner kräver en tydlig plan över skötseln i 

området (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

 

Både Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen är kritiska mot förslaget att placera en 

fotbollsplan på en torrängsbacke i Östberga (Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).  

Placeringen av denna fotbollsplan kritiseras också av Idrottsförvaltningen (2010) då de anser 

att det redan finns många fotbollsplaner i Östberga, samt att placeringen av fotbollsplanen i en 

slänt kommer att göra anläggandet svårt och dyrt. Vidare är förvaltningen kritisk till att 

rugbyplanerna på Årstafältet planeras att bli borttagna eftersom de är av stor betydelse för 

rugbyn i Stockholm (Idrottsförvaltningen, 2010). 
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Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till planen och anser att det finns andra alternativa 

platser att bygga på som vore bättre. De vill också att en MKB ska göras över konsekvenserna 

som kan uppstå, vilket även miljöförvaltningen efterlyser (Stadsbyggnadskontoret a, juni 

2010). Miljöförvaltningen anser att konsekvenserna borde redovisas inte bara i jämförelse 

med dagens läge utan också hur det varit om detaljplanen hade genomförts fullt ut 

(Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

Åsikter från allmänheten 

Från allmänheten har mycket kritik framkommit även om vissa är positiva till att fältet 

bebyggs. Det som många är negativa till är att Årstafältet inte längre ska omvandlas till en 

landskapspark enligt den gällande detaljplanen. Nätverket Årstafältet (Nätverket Årstafältets 

hemsida, 2010) tillhör den gruppen. I en skrivelse kritiserar de att Översiktplanen från 2010 

klassar Årstafältet som ett mindre viktigt grönområde som staden kan utvecklas på, i strid mot 

gällande detaljplan som gör Årstafältet till en landskapspark. Nätverket Årstafältet hävdar 

också att fältet behöver bevaras i sin helhet för att kunna tillgodose människors behov av 

grönområden och rekreation. En protestlista med över 1 500 underskrifter har också lämnats 

in (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

 

Vissa är även positiva till bebyggelsen (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). En idé som 

många har föreslagit är att i framtiden däcka över Huddingevägen. På det sättet skulle både 

parken bli större och sambandet till Enskede och grönområdena där förstärkas 

(Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). Fältets nya yta kommer att minska och flera anser att 

fältet blir för litet (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). Vissa har påpekat att 

kulturlandskapet kommer att försvinna om skog planteras på delar av fältet. I dagsläget är 

fältet också en bra fågellokal dit många fågelskådare kommer, bl.a. kan både häger och 

tornfalk ses i området. Rådjur och harar är även de en vanlig syn på fältet 

(Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).  Många anser också att bebyggelsen kommer att vara 

för tät och vissa hus för höga, framförallt är det husen närmast Årsta som anses vara för 

påträngande. Överlag verkar invånarna i Årsta vara mer kritiska till bebyggelse än de boende i 

Östberga. De boende där anser att området behöver integreras mer och att tillgängligheten bör 

öka (Trafikkontoret, 2009). 

 

Koloniföreningen Årstafältet och många privatpersoner vill ha kvar koloniområdet på den 

plats det finns idag. En synpunkt är också att i det nuvarande förslaget ligger kolonilotterna 

för utspridda över fältet och att de ligger centralt kan bli ett problem då en bilväg behövs dit. 

Dessutom anser en del att uppdelningen av koloniområdet gör att de kommer ta upp för 

mycket utrymme.  

 

Vid ett diskussionsmöte där allmänheten fick komma med sina åsikter om vad de tyckte om 

Årstafältet framkom det att många idag anser fältet vara bullerstört och saknar trivsel. Det 

som istället efterfrågas är lugn och ro utan buller, en plats folk vill besöka. Många anser också 

att Göta landsväg ska återskapas med kulturlandskapet runt omkring i bevarat skick 

(Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret, 2009). Något som annars efterfrågas av 

både allmänheten och remissinstanserna är en tydligare grön väg till Årstaskogen och att 

bebyggelsen överlag får många fler gröna ytor och stråk (Stadsbyggnadskontoret b, juni 

2010).  

 

 



Sofia Johansson 

32 

Ändringar av planen 

Efter samrådet framkom det en hel del kritik på vad som planerats. Stadsbyggnadskontoret a 

(juni 2010) föreslog då ett antal förändringar av planen där fotbollsplanen och idrottshallen 

vid Östberga tas bort efter all kritik de fått. Kritiken mot att de hus som byggs närmast Årsta 

och Östberga är för höga, har uppmärksammats och de kommer att omarbetas så att sikten 

mot parken inte ska skymmas alltför mycket. Kolonilotternas utformning kommer också att 

utredas för en eventuell förändring. Göta landsväg kommer också lyftas fram och bli tydligare 

(Stadsbyggnadskontoret a, juni 2010).  En bullervall längs med Huddingevägen är nu också 

planerad för att få ned ljudnivån på fältet (Stadsbyggnadskontoret b, juni 2010). 

 

I juni i år beslutade stadsbyggnadsnämnden (2010) att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplaner över Årstafältet. Miljöpartiet ville inte bebygga Årstafältet 

utan istället fortsätta omvandlingen till en landskapspark enligt den gällande detaljplanen. 

Även Vänsterpartiet hade vissa invändningar mot planerna gällande husens höjd och 

placering samt att Göta landsväg mer borde uppmärksammas och bevaras bättre. 

Detaljplanerna för området kommer att börja göras under hösten 2010 för att vara klara under 

2012. År 2013 beräknas exploateringen av Årstafältet kunna börja (Stadsbyggnadskontoret a, 

juni 2010).  
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Fig 11. Sommen 9 med omgivningar (Eniro, 2010) 

Sommen 9, Årsta  
Kvarteret Sommen 9 är beläget mitt i stadsdelen Årsta. Stadsdelen började byggas ut under 

1940-talet (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010) och klassas som en smalhusstad av 

Stockholms byggnadsordning. Smalhusstäder började byggas på 30-talet och består av smala 

hus i tre till fyra våningar. Den ursprungliga naturen har oftast sparats ända fram till själva 

husen och gatorna präglas av de gröna områdena och träden nära husen (Stockholms 

byggnadsordning, 1999).  

 

Enligt Stockholms byggnadsordning 

(1999) är smalhusstadens karaktär med 

fritt liggande hus i ett naturlandskap 

viktigt att bevara, kompletteringar kan 

ske om de nya byggnaderna anpassas 

till den gamla stadens skala och 

karaktär. Den nya bebyggelsen bör ske 

utan tydliga ingrepp i grönområdena, 

vara anpassad till terrängen och under 

höjden för träden. Husen ska också 

behålla sin gamla karaktär och stora 

förändringar bör inte genomföras. 

Samtidigt är gatubilden med gröna 

områden viktig och bör upprätthållas och hårdgjorda ytor som parkeringsplatser ska undvikas 

i möjligaste mån (Stockholms byggnadsordning, 1999).  

 

Olika områden har skilda behov av grönområden, i t.ex. smalhusstäder som Årsta anses både 

gatorna och gårdarna runt husen ha ett stort inslag av naturmark (Gatu- och fastighetskontoret, 

2004). Enligt parkplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning (2007-12-18) har 

mycket förtätning skett inom Årsta genom kompletteringar inom den redan befintliga 

bebyggelsen. Dessa byggnader har ofta naggat grönområden i kanterna. I nuläget finns det 

många pågående planer i Årsta för att bygga nya bostäder (Stockholms stadsbyggnadskontors 

hemsida b, 2010). En av dessa planer rör kvarteret Sommen 9 och området runt om. Planen 

omfattar totalt sex stycken flerbostadshus, dels ett hus längs med Skagersvägen i öster, dels 

ett hus som byggs på ett nuvarande i Åsnen 2 och dels fyra fristående flerbostadshus i 

Sommen 9. Husen som planeras i Sommen 9 kommer placeras där det i nuläget finns en 

gammal hällmarkstallskog, det är denna del av planen som kommer att tas upp här 

(Stadsbyggnadskontoret a, mars 2010).  

Hur ser området ut idag?  

Kvarteret Sommen 9 området är ca 2 hektar stort och består till största delen av ett berg som 

kallas Vättersberget. Berget är med sina 60 meter över havet Årstas högsta punkt 

(Riksbyggens bostadsrättsförening Årstaterrassen, nov 2009). I sociotopkartan 

(Stadsbyggnadskontoret, 2003) över Årsta klassas Vättersberget som en ”friyta med sociala 

och kulturella värden”. Enligt kartan har området ett antal sociala värden som t.ex. utevistelse, 

utsikt och lek för de boende runt omkring. Samtidigt är Vättersberget mycket kuperat och nås 

endast via trappor och små smala stigar, vilket gör området otillgängligt för många människor 

(Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). Naturen i kvarteret Sommen 9 består främst av 

hällmarkstallskog med vissa inslag av våtmarker. Uppe på berget har man funnit arten 

tallticka, en signalart som är lokalt och regionalt skyddsvärd som indikerar att trädbeståndet är  
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Fig 12.  Vättersberget i kvarteret Sommen 9 
(Eniro, 2010) 

Fig 13. De nya planerade husen i Sommen 9 
(Stadsbyggnadskontoret b, juli 2010) 

över 100 år. Sommen 9 utgör också en del av två habitatnätverk, vilket betyder att området 
har förutsättningar att innehålla biologisk 
mångfald, i detta fall gäller det för groddjur och 
granskogslevande arter (Stadsbyggnadskontoret, 
juli 2009). I området finns det regelbundet rådjur, 
harar och ekorrar (Stadsbyggnadskontoret a, juli 
2010).  
 
Kvarteret Sommen 9 är i detaljplanen från 1940-
talet utmärkt som mark för allmänt ändamål. Det 
finns en byggrätt att uppföra ett hus på upp till 
3000 m2 med en höjd motsvarande ungefär 3 
våningar (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010).  

 

Vilka är planerna för området?  
År 2009 beslutade exploateringsnämnden i Stockholm att anvisa mark för bostadsbebyggelse 
i området runt om kvarteret Sommen 9 (Stadsbyggnadskontoret a, mars 2010). Planförslaget 
var ute på samråd mellan mars till maj 2010 (Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010). Det som 
planeras inom Sommen 9 är fyra stycken flerbostadshus uppe på Vättersberget som 
sammanlagt kommer att innehålla ca 84 lägenheter i storleken 2:or till 4: or. Större lägenheter 
är behövda i Årsta som komplement till de små lägenheter som nu finns i området 
(Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010). Husen är tänkta att bli fem våningar höga med en 
mindre takvåning ovanpå (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). 
 
Enligt Startpromemorian (Stadsbyggnadskontoret, juli 2009) för området kommer de nya 
byggnaderna att följa de principer som finns för 
nybyggnationer i smalhusstaden, husen kommer 
anpassas till terrängen och underordnas 
trädtopparna. Stadsbyggnadskontoret b (juli 
2010) anser också att man bör bedöma 
bebyggelsen på Sommen 9 med hänsyn till hur 
mycket av marken som kommer att användas till 
exploatering i jämförelse med vad gällande plan 
anger. Nuvarande förslag tar mindre mark i 
anspråk för bebyggelse och en del av den mark 
som förut benämnts som allmän mark kommer 
nu att bli till parkmark istället. En del mark som 
har varit parkmark i den gamla planen kommer 
dock omvandlas till kvartersmark med 
bebyggelse då bebyggelsen flyttats längre norrut 
inom Sommen 9 jämfört med den gamla 
detaljplanen.  
 
Den nya bebyggelsen kommer trots allt att kräva en stor inverkan på topografin för att kunna 
bli tillgänglig för alla, t.ex. kommer en ny gata anläggas upp till dessa hus 
(Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). För att kompensera detta finns det förslag på 
grönkompensation på några andra platser i Årsta (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). 
Enligt Stadsbyggnadskontoret b (juli 2010) är Sommen 9 inte det enda värdefulla 
grönområdet i närheten, det finns ett flertal inom närområdet, därför anses det inte så 
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allvarligt att ett av dem försvinner, t.ex. ligger Årstaskogen endast ca 200 meter bort.  

 

Kullens topp och sydsluttning kommer att bevaras, dessutom kommer man i möjligaste mån 

försöka spara befintliga träd. Utevistelsen och utsikten bedöms också vara som bäst i den del 

av Sommen 9 som inte kommer att bebyggas eftersom skogen där är glesare med stenhällar i 

sydsluttning (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). Enligt Stadsbyggnadskontoret a (juli 

2010) kommer många av områdets gröna värden finnas kvar även efter exploateringen 

eftersom, den kvarvarande delen av Vättersberget kommer att bli till en park 

(Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010). Placeringen av byggnaderna ska också ha planerats så 

att så många träd som möjligt sparas i sammanhängande trädgrupper, allt för att försöka 

bevara områdets karaktär. Total kommer ca 45 träd behöva fällas (Stadsbyggnadskontoret b, 

mars 2010). De äldre tallar som finns på kullen ska mätas och värderas, planen är att anpassa 

byggnaderna så att så många tallar som möjligt sparas (Stadsbyggnadskontoret, juli 2009).  

Vilka värden försvinner? 

Många äldre tallar som finns på berget kommer att försvinna i och med exploateringen, vilket 

innebär att de biologiska värden som området har påverkas negativt (Stadsbyggnadskontoret 

b, mars 2010). Äldre barrträd är ofta en viktig miljö för många svampar och insekter så det är 

ofta inte bara trädens värden i sig som försvinner (Gatu- och fastighetskontoret, 2004). 

Våtmarksinslagen inom Sommen 9, som förmodas vara en spridningsväg för groddjur 

kommer också att försvinna. Dock hävdas det att detta område är isolerat, det viktigaste 

spridningsområdet är Årstaskogen (Stadsbyggnadskontoret b, mars 2010). 

Vilka åsikter finns om exploateringen 

Under samrådstiden framkom många åsikter från remissinstanser och allmänheten. De flesta 

invånare runt om området har varit mycket negativa till förslaget på nya bostäder i Sommen 9. 

Några remissinstanser var negativa, men de flesta var enbart positiva till exploateringen 

(Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010).  

 

Bostadsrättsföreningen som har lägenheter runt omkring Sommen 9 (Riksbyggens 

bostadsrättsförening Årstaterrassen, okt 2009) har ett flertal argument mot byggandet på 

Sommen 9. Till att börja med kritiserar de kommunen för att i planbeskrivningen inte alls 

nämna att ett tidigare förslag på bebyggelse inom området redan har stoppats en gång, 

nämligen år 1991 då ett 90-tal lägenheter planerades på berget. Anledningen för att inte bygga 

då var att området ansågs vara för värdefullt för att exploateras (Stadsbyggnadskontoret a, juli 

2010). Enligt bostadsrättsföreningen så finns det också inom Sommen 9 mycket vilt såsom 

rådjur och harar som rör sig mellan Årstaskogen och planteringar i närliggande 

bostadsområden (Riksbyggens bostadsrättsförening Årstaterrassen, aug 2009). 

 

Invånarna runt omkring har varit starkt negativa till bebyggelsen, enligt 

Stadsbyggnadskontoret a (juli 2010) anser många att Årsta förtätas för mycket, man befarar 

att inga grönområden till slut kommer att finnas kvar. Åtskilliga anser också att eftersom 

många lägenheter i Årsta är små så är grönområdena runt omkring extra viktiga som ett 

komplement för framförallt barn (Stadsbyggnadskontoret b, juli 2010). Dessutom anser flera 

att planeringen av det här mindre området inte borde tillåtas samtidigt som två större projekt 

med många bostäder planeras både på Årstastråket och på Årstafältet i närheten, befaras det 

att alla grönområden i närheten snart har exploaterats (Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010).  

 

Flera påpekar också att Vättersberget på Sommen 9 har pekats ut som ett värdefullt 

grönområde i ett flertal utredningar såsom Grönkartan över Stockholm från 2004 och 
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Fig 14. Utsikt upp mot Sommen 9 från Sköntorpsvägen, 

bredvid Åsnen 2 (se fig 12) 

Gluggutredningen från 2001 (Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010). En annan viktig synpunkt 

som framkommit är att Stadsbyggnadskontorets konstaterande att den del av Sommen 9 som 

har bäst utsikt och är bäst för utevistelse inte kommer att bebyggas inte är korrekt. Tvärtom 

anser vissa att det är de bästa delarna av Sommen 9 med de högsta utkikspunkterna och de 

värdefullaste träden som kommer att bebyggas (Riksbyggens bostadsrättsförening 

Årstaterrassen, okt 2009). Miljöförvaltningen är också emot förslaget då de anser att det 

förstör naturvärdet och försämrar dess värde som rekreationsyta (Stadsbyggnadskontoret a, 

juli 2010).  

 

Stockholms stadsmuseum avstyrker planen på byggnation. De anser att området som det ser 

ut idag ger en bra bild över hur Årsta har växt fram, det är miljön i helhet som visar på detta, 

både husen och grönområdena emellan är ett stycke kulturhistoria. Stadsmuseet anser därför 

att ingen bebyggelse bör ske uppe på Vättersberget, de framhåller dessutom att tidigare 

bebyggelse har varit runt om berget för att spara topografin (Stadsbyggnadskontoret a, juli 

2010). Utseendet på husen uppe på kullen 

har också kritiserats, de anses vara för 

stora, för höga och inte passa in med 

bebyggelsen runt om. En del befarar 

också att de nya husen kommer att 

skugga och ge insyn till de befintliga 

husen (Stadsbyggnadskontoret a, juli 

2010). Många från allmänheten har 

påpekat att det i Årsta tidigare har ansetts 

viktigt att bevara smalhusstadens 

karaktär, men numera anser de att 

kommunen verkar gå tvärt emot detta 

genom att bygga hus som kommer att 

vara moderna och ge ett helt annat 

intryck än befintlig bebyggelse 

(Riksbyggens bostadsrättsförening 

Årstaterrassen, aug 2009).  

 

De förslag till grönkompensation som har föreslagits har förkastats av många som inte anser 

dem vara en rimlig ersättning för det som försvinner. Farhågor finns också för att det som 

sparas av Vättersberget främst ska kännas som tillhörande de nya husen. Dessutom undrar 

många varför man nödvändigtvis behöver bygga på den högsta toppen i Årsta 

(Stadsbyggnadskontoret a, juli 2010).  

Ändringar av planen 

Sedan förslaget varit ute på samråd och remissinstanser och allmänheten fått säga sitt har 

planerna ändrats något. Byggnaderna på Vättersberget har ritats om för att bli något mindre 

och flyttats så att de placeras något närmare varandra. Då minskas risken för skuggning hos 

de redan befintliga husen, dessutom sänks ett av de nya husen med en våning för att minska 

skuggningen ytterligare. Konsekvenserna av ändringarna blir att fyra lägenheter försvinner 

från förslaget och resterande lägenheter blir något mindre. Dessutom kommer färre träd kunna 

sparas i en dunge som skiljer bebyggelsen från den obebyggda miljön på kullens topp 

(Stadsbyggnadskontoret b, juli 2010).  

 

I slutet av 2010 förväntas ett eventuellt beslut om exploatering tas och 2011 planeras området 

börja bebyggas (Stadsbyggnadskontoret a, mars 2010). 
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Resultat 
Alla tre grönområden som närmare undersökts i den här rapporten har besökts under ett flertal 

tillfällen under sommaren. På plats fastställdes det hur området såg ut, vilka intryck de gav 

och vilka värden de verkade ha, det gällde både biologiska värden och användarvärden. En 

checklista från Statens folkhälsoinstitut (Johansson et al., 2009, se bilaga) för inventering över 

grönområden och deras värden har använts för att på ett enklare sätt kunna bedöma hur pass 

bra grönområdena uppfyller olika kriterier.  

Larsboda strand 

Intryck från besök i området 

Det första intrycket av Larsboda strand säger inte särskilt mycket. När man är på väg till 

området från Farsta strand och passerar över Nynäsvägen är det enda man ser kompakt skog. 

Bullret är också högt här. Om man sedan följer Perstorpsvägen som går jämte Nynäsvägen 

några hundra meter västerut kommer man fram till Hökarängsbadet, ett mycket välbesökt bad 

sommartid. Larsboda strands norra del gränsar till badet och härifrån börjar en av de små 

stigar som leder in i det. Den första biten längs med vattnet har gjorts i ordning för 

badgästerna och är framkomlig för de flesta, men så fort stigen går in i skogen ändras den. 

Här kommer ingen som har någon sorts rörelsehinder eller har med sig en barnvagn fram, 

stigen är smal och mer i form av en naturstig som vindlar sig fram genom skogen. 

Vegetationen här är blandad men med mycket inslag av ädellöv. Träd som noteras i området 

är bl.a. grova ekar, tall och hassel. Ofta passerar man väldigt nära campingstugorna, vilket 

kan ge en känsla av att man tränger sig på hos de boende. Stigen går nära vattnet genom hela 

området för att till slut mynna ut i en glänta precis vid vattnet. Härifrån upphör stigen och en 

grusväg tar vid som leder rakt ut ur området fram till Perstorpsvägen igen, den här gången i 

närheten av Plantagen.  

 

På andra sidan Plantagen går en väg återigen in i området. Här ligger koloniområdet 

Klockelund och vägen leder fram till de villor som redan nu finns i området. Bakom 

Plantagen finns det sumpskog, det är här grodlokalen finns. Längre söderut, längs med vattnet 

finns mer skog med endast ett fåtal små stigar som leder igenom det. Denna skogs vegetation 

påminner mycket om den vid campingstugorna men är mer orörd. Även här finns många stora 

och fina ekar och strandområdet är helt orört. 

 

Det övergripande intrycket är att Larsboda strand har ett antal fina naturvärden, men de är 

svåråtkomliga. I området med campingstugor finns det en bra stig, men även om det inte är så 

kan den ge ett intryck av att man inkräktar på campingstugorna tätt intill stigen. Det andra 

området är ännu mer otillgängligt för allmänheten.   

Områdets kvaliteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteter Nulägesbeskrivning Förändring vid exploatering 

Naturtyp   

Mark  Skog Del av skogen försvinner 

Vatten Strand, Våtmark Strandskydd hävs i delar av området 

Upplevelsekvaliteter   

Det vilda Naturliga stigar, delvis opåverkad Orördheten minskar 

Det artrika/variation 
Varierad natur, Kuperad terräng,                          

Kärnområde för ek, Grodlokal Artrikedomen minskar 
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Årstafältet 

Intryck från besök i området 

När man kliver av tvärbanan vid Årstafältet och tittar sig runt omkring gör fältet inte särskilt 

mycket intryck. Att Söderorts största fält ligger här är lätt att missa, åtminstone från 

tvärbanestationen. Följer man dock gångvägen en bit är man strax framme på fältet. Det första 

som syns är koloniområdet och efter det dagvattendammen. Sommartid är detta en vacker 

plats med iris, lupiner och kaveldun längs med dammens kanter. Över dagvattendammen 

finns en bro som leder fram till ett flertal parkbänkar utplacerade med utsikt över dammen. I 

dammen finns det ofta olika fåglar som t.ex. änder och kanadagäss. Många flyttfåglar stannar 

också här under sina förflyttningar. Detta är i min mening den trevligaste delen av fältet och 

även den del som har varit mest välbesökt under de besök som gjorts i området. Göta 

landsväg går tvärs igenom fältet och är ett stort och viktigt kulturarv. Vägen är utmärkt med 

skyltar som talar om vad den är på ett flertal ställen på fältet, men annars känns inte denna 

grusväg på något sätt annorlunda än de övriga vägarna längs med fältet.  

 

Intrycket av Årstafältet är att det är stort, men inte särskilt inbjudande, det som är tydligt på 

Årstafältet är kontrasterna. Landskapet är helt platt med några enstaka träd och buskage, 

vilket gör att de omkringliggande bostadsområdena noteras mer. De mest slående kontrasterna 

är mot de höga husen i Valla på Årstasidan i norr och mot industriområdet med Årsta 

Det rymliga  
Ser inte vägar & byggnader, Utsikt över 

vatten Utsikt över vattnet ökar 

Det rofyllda Upplevs fridfullt, delvis bullerfritt Bullret minskar, Nya hus kan störa 

Det lekfulla 
Kuperad terräng, Möjlighet till vattenlek & 

naturlek 
Naturlek minskar, Vattenlek ökar genom 

anläggning av nya bryggor 

Det gröna torget /                       
Grön mötesplats uppfylls ej - 

Det festliga uppfylls ej - 

Det kulturella Campingstugor, Koloniområde Försvinner 

Tillgänglighet   

Områdets tillgänglighet Nynäsvägen skapar en barriär Ny gång- & cykelväg över Nynäsvägen 

Framkomlighet Naturstigar inom delar av området 
Ny strandpromenad anläggs längs med 

stranden, framkomligheten ökar 

Information uppfylls ej - 

Sikt/ överblickbarhet uppfylls ej 
Befintlig vegetation gallras för att bl.a. ge 

mer vattenutsikt 

Stigar och vägar Naturstigar   
Strandpromenad med trädäck och 

grusvägar 

Terrängen Kuperad terräng  - 

Användbarhet   

Tillgodoses prioriterade         
gruppers behov? 

Funktionsnedsättning: Nej                                                   
Barn & unga: Delvis                                                

Äldre: Delvis                                   

Funktionsnedsättning: Ja                                                                                               
Barn & unga: Delvis                                                                                                      

Äldre: Ja                                 
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Fig 15. Utsikt från Årstafältet 

Dagvattendammen i förgrunden med 

höghusen i Valla bakom 

partihallar i väst. Även ljudmässigt är det stora kontraster. Fältet upplevs som rofyllt och 

stillsamt men bullret från all omgivande trafik gör 

att intrycket ändå inte blir särskilt positivt. Lyssnar 

man noga kan man höra bl.a. sånglärka sjunga på 

fältet, men mestadels framträder trafikbullret 

tydligare. Den idag avspärrade Årstalänken finns 

fortfarande kvar längs med fältets ena sida . 

 

Vid de tillfällen då Årstafältet besökts har inte 

särskilt många personer befunnit sig på fältet. 

Främst har de som uppehållit sig där varit ute på 

promenad eller cyklat förbi. Att rasta sin hund ute 

på fältet verkar också vara populärt. Många 

människor uppehåller sig också på golfbanan i ena 

hörnet av Årstafältet. Totalt sett blir uppfattning 

om Årstafältet att området har potential till att bli 

trevligt och om den nuvarande detaljplanen utförts i 

helhet skulle antagligen upplevelsen av fältet ha varit 

annorlunda än vad det är idag. 

Grönområdets kvaliteter 
 

Kvaliteter Nulägesbeskrivning 
Förändring vid 
exploatering 

Naturtyp   

Mark  Parkmark, Äng/Hagmark - 

Vatten Vattendrag Valla å omskapas, Dammen utökas 

Upplevelsekvaliteter   

Det vilda uppfylls ej - 

Det artrika/variation uppfylls ej 
Mer varierad växtlighet & kontakt med 

grönområden runt omkring 

Det rymliga  Längre promenader, Utsikt & Vidd - 

Det rofyllda uppfylls ej - 

Det lekfulla uppfylls ej Aktivitetsbrygga  

Det gröna torget /                       
Grön mötesplats Idrottsplaner  Aktivitetsbrygga, 

Det festliga uppfylls ej - 

Det kulturella Fornminnen, Koloniträdgårdar, Vattenspel - 

Tillgänglighet   

Områdets tillgänglighet Gång- & cykelvägar, Nära till kollektivtrafik Ny gångväg över Huddingevägen 

Framkomlighet Stigar inom området, anpassat för rullstol - 

Information Karta över fältet - 

Sikt/ överblickbarhet Belysning längs gångväg - 

Stigar och vägar Grusstigar - 

Terrängen Hela fältet flackt - 

Klimatanpassning uppfylls ej 
Fler träd ger ett förbättrat lokalklimat 

samt fler möjligheter till skugga 
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Anordningar   

Motionsspår uppfylls ej - 

Anordningar för lek uppfylls ej Aktivitetsbrygga 

Idrott Rugbyplan, Golfbana, Plats för spontanidrott Rugbyplan & Golfbana försvinner 

Naturknutna aktiviteter uppfylls ej - 

Badplats uppfylls ej - 

Rastplatser Grillplats vid dagvattendammen - 

Bänkar Placerade med utsikt över dammen - 

Mötesplats Koloniområdet & Dagvattendammen - 

Toalett uppfylls ej 
- 
 

Sopkärl Utplacerade på lämpliga ställen - 

Användbarhet   

Tillgodoses prioriterade         
gruppers behov? 

Funktionsnedsättning: Ja                                                      
Barn & unga: Delvis                                                

Äldre: Delvis                                   
Barn & unga: Ja           

                                                                                                      

 

  Fig 16. Död ved 

 

Sommen 9 

Intryck från besök i området 

Till att börja med är Vättersberget inom Sommen 9 inte lätt att hitta upp till om man inte är 

boende i området, man kommer dit via små naturstigar som finns mellan den redan befintliga 

bebyggelsen runt berget. Området består främst av hällmarker 

med tallar, men en del björkar och aspar finns också i området. 

Mycket död ved och omkullfallna träd ligger i området, på 

träden växer olika arter av tickor.  

 

Att platsen är svårtillgänglig gör att den också känns ostörd 

och fridfull när man väl är på plats. Området upplevs också 

som orört och till mestadels folktomt. Det är lätt att föreställa 

sig att detta är en perfekt lekplats för barn. Eftersom området 

är omgivet av hus kan man anta att många boende runt 

omkring Sommen 9 finner välbehag i området genom att det 

bara finns där när man tittar ut genom fönstret som en fin 

utsikt även om de inte själva besöker området i någon större 

utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteter Nulägesbeskrivning 
Förändring vid 
exploatering 

Naturtyp   

Mark  Skog, mestadels hällmarkstallskog En del av skogen försvinner 

Vatten Liten våtmark Våtmarken försvinner 

Upplevelsekvaliteter   

Det vilda 
Upplevs opåverkad, inget buller, endast 

naturliga stigar Nya hus förändrar upplevelsen 

Det artrika/variation Kuperad terräng, mycket gammalt tallbestånd  - 
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Det rymliga  Total avskildhet trots litet område Ej längre i avskildhet 

Det rofyllda Upplevs fridfullt, Tystnad - 

Det lekfulla 
Stockar & stenar för lek, Kuperad terräng, 

Klätterträd & kojor i träden Mindre lekplats 

Det gröna torget /                       
Grön mötesplats Lekplats Minskar 

Det festliga uppfylls ej - 

Det kulturella Området utgör en del av Årstas kulturmiljö Kulturmiljön förändras 

Tillgänglighet   

Områdets tillgänglighet Nås endast via små stigar Mer tillgängligt med ny väg  

Framkomlighet Naturstigar inom området - 

Information uppfylls ej - 

Sikt/ överblickbarhet uppfylls ej - 

Stigar och vägar Naturstigar - 

Terrängen Kuperad terräng  - 

Användbarhet   

Tillgodoses prioriterade         
gruppers behov? 

Funktionsnedsättning: Nej                                                      
Barn & unga: Ja                                                                     

Äldre: Nej                                   
Barn & unga: Delvis                                                                                                       

Äldre: Delvis                                  
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Diskussion 
De tre områdena som undersökts närmare i den här rapporten ser helt olika ut och har olika 

skäl till varför de inte borde exploateras. Att avgöra vad som borde göras, om de ska 

exploateras eller inte är en svår fråga och det finns inga klara svar. Det man får göra är att 

väga fördelarna med en exploatering mot nackdelarna och på så vis komma fram till vad som 

är det rätta att göra i just det specifika fallet. Nedan följer en diskussioner från de tre olika 

grönområdena och vilka för- och nackdelar varje exploatering kan komma att ha på området 

samt över vad resultatet säger om områdenas värden. 

Larsboda strand 

Tolkning av resultatet 

Av resultatet kan man dra slutsatsen att Larsboda strand i nuläget upplevs som orört, ostört 

och fridfullt. Det har också en stor artrikedom och varierad natur. Området är inte alls 

anpassat för någon sorts framkomlighet eller aktivitet. En nackdel kan också vara att 

tillgängligheten är begränsad på grund av platsens läge med en stor väg precis framför. 

Samtidigt kan det vara positivt för dem som väl hittat hit då det gör att området blir än mer 

ostört.  

 

Om Larsboda strand skulle exploateras kommer både artrikedomen, orördheten och 

fridfullheten antagligen att försvinna. Strandpromenaden kommer dock att göra området 

mycket mer tillgängligt. Promenaden planeras dessutom att vara handikappanpassad så att alla 

får tillgång till området. Tillgängligheten kommer också att öka genom den nya gång- och 

cykelvägen över Nynäsvägen som är ett mycket positivt tillskott.  

Sammanfattande åsikter om exploateringen 

I Larsboda är de värden som försvinner med en eventuell exploatering ett flertal ekar, många 

campingstugor, koloniområdet samt att strandskyddet hävs på en plats. Det nya förslaget för 

Larsboda strand som tog fram efter samrådet är överlag mycket bättre än det första förslaget. 

Husen har dragits bort längre från stranden och gjorts lägre, vilket ger ett mindre störande 

intryck utifrån och gör att strandskyddet inte behöver hävas på lika många ställen. Ungefär 

hälften av campingstugorna kan också sparas.   

 

Att förslaget nu har ändrats så att hälften av Campingstugorna kan vara kvar är mycket 

positivt. Samtidigt är det tråkigt att hälften av dem fortfarande kommer att rivas då de bär på 

mycket kulturhistoria, många sociala värden kommer att förloras i och med att hälften av 

stugorna tas bort. Sociala värden försvinner även när koloniområdet försvinner, men den 

förlusten är inte lika allvarlig då det finns en ny föreslagen plats för denna. Förmodligen är 

den ursprungliga placeringen att föredra för de kolonister som har lotter där då de annars 

behöver börja om med sina odlingar, men på det stora hela blir skillnaderna inte så ansenliga. 

 

Att strandskyddet hävs inom området är inte särskilt bra. De skäl som stadsbyggnadskontoret 

gav för att få upphäva det var dels att området redan har tagits i anspråk genom bl.a. 

koloniområdet och att området behövdes för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan 

ske utanför området. Som Farsta stadsdelsförvaltning påpekat är det sista argumentet inte 

hållbart då det finns flera andra områden i närheten som skulle kunna bebyggas istället för 

Larsboda strand. Att hänvisa till koloniområdet som ett skäl till att upphäva strandskyddet 

anser jag vara lite märkligt då koloniområdet tar upp mycket mindre plats och faktiskt inte 
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blockerar användandet av området på samma sätt som en ny bostadsbebyggelse skulle göra. 

Det är viktigt att försöka bevara så mycket som möjligt av Stockholms naturstränder, alltför 

många har redan exploaterats och är för alltid förlorade för allmänheten. Ett hävande av 

strandskydd bör inte tas lätt på, det bör bara göras när det är absolut nödvändigt och det är 

tveksamt om det är fallet här.  

 

Överhuvudtaget kan man ifrågasätta varför man ska bebygga ett grönområde som är både ett 

kärnområde för ek med många ekar i olika åldrar samt en viktig spridningszon mellan två av 

Stockholms gröna kilar. Det här området borde få vara kvar som det är utan inblandning av 

bostäder i området. Som tidigare nämnts så fastställer Stadsbyggnadskontoret (2004) att 

kärnområden ska utvecklas till naturreservat och spridningszoner ska skyddas mot 

uppsplittring. Det här har inte skett när det kommer till Larsboda strand som är både ett 

kärnområde för ek och en spridningszon mellan två av Stockholms gröna kilar. Att bygga 

inom det området går tvärt emot detta. Dessutom ligger hela Larsboda strand rätt så avlägset 

från både kollektivtrafik och service, vilket är mycket viktigt för de invånare som i framtiden 

kommer att bo där. Risken finns att detta blir ett område med många bilburna invånare. Det 

går inte heller att komma ifrån att de nya bostäderna kommer att byggas i ett väldigt attraktivt 

läge där alla hus får sjöutsikt eller i alla fall väldigt sjönära. De hus som anläggs här kommer 

antagligen inte att vara billiga och tillgängliga för vem som helst.  

 

I området antas ett antal barriäreffekter påverka, både i nuläget och i framtiden vid en 

eventuell exploatering. Området är idag otillgängligt, både för att vägen dit inte är särskilt 

inbjudande och för att skogen i sig inte har så många tydliga stigar. Några av dessa 

barriäreffekter kommer att minska i och med de nya planerna. Den nya strandpromenaden och 

gångvägen över Nynäsvägen kommer att göra området mycket mer tillgängligt för 

allmänheten, fler kommer antagligen också att upptäcka detta område. Nackdelen med 

exploateringen är att området inte längre kommer att vara lika orört och kanske därför inte 

lockar dem som i nuläget nyttjar området.  

 

Strandpromenaden som planeras är en mycket positiv sak. Den kommer att göra området mer 

tillgängligt och göra utsikten mot Drevviken mer tydlig. Det är bra om området skulle kunna 

användas mer och strandpromenader är något som uppskattas av många. Naturvärdena 

kommer också att uppskattas av fler när fler får lättare tillgång till dem. Om den här 

strandpromenaden knyts ihop med befintliga promenadstråk som redan finns runt Drevviken 

kommer det här projektet bli mycket lyckat. De nya planerade husen kommer på vissa platser 

utgöra en störande syn från strandpromenaden, vilket är tråkigt. Det optimala vore om 

strandpromenaden skulle kunna anläggas utan att bostäderna samtidigt skulle byggas. Då 

skulle områdets naturvärden kunna bevaras till fullo samtidigt som området skulle bli mer 

tillgängligt för allmänheten. Samtidigt anser jag att den nya strandpromenaden inte är skäl 

nog för en exploatering av resten av området då förlusten av andra värden är stor.  

 

Sammantaget är det slutgiltiga omdömet för planerna över området att de inte borde 

genomföras. Larsboda strand har så pass många naturvärden och kulturvärden att det vore 

synd att tära på dem och förminska dem. Det finns även en del positivt med den nya planen, 

den nya strandpromenaden har potential att bli ett nytt positivt inslag. Även om det slutgiltiga 

omdömet blir att planerna inte borde genomföras ska det samtidigt påpekas att det nyare 

förslaget är betydligt mycket bättre än det första. Här har de flesta naturvärden försökts att bli 

bevarade och den bebyggelsen kommer inte ge ett lika störande intryck som de tidigare 

planerna visade.  
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Årstafältet 

Tolkning av resultatet 

Av resultatet kan man dra slutsatsen att Årstafältet som det ser ut idag uppfyller en hel del 

kvaliteter. Fältet har många kulturella värden och en hel del idrott utövas på det. Området är 

stort med många olika gångvägar för promenader, parkbänkar finns och en grill påträffas vid 

dagvattendammen. Vissa vägar är även upplysta.  

 

Med den nya planen kommer vatteninslagen att öka, liksom möjligheterna för lek och 

artrikedomen. Tillgängligheten till fältet kommer också att öka i och med att en ny gångväg 

skapas över Huddingevägen, nya promenadvägar skapas till fältet. Samtidigt kommer den nya 

bebyggelsen göra att Årstafältet blir mer avlägset för invånarna i Årsta.   

 

Sammanfattningsvis kan man säga att möjligheterna på Årstafältet kommer öka med en 

möjlig exploatering. Samtidigt blir ytan mindre och de som gillar fältet som det är idag med 

dess öppna miljö, relativa folktomhet och bra fågellokal kan komma att ogilla de förändringar 

som planeras. För många kommer nog omstruktureringen av Årstafältet att vara positiv. 

Tillgängligheten till fältet kommer att öka, bullret planeras att minska och fältet blir mer 

öppet för spontana aktiviteter och promenader. 

Sammanfattande åsikter om exploateringen 

Den stora frågan är om Årstafältet borde bebyggas överhuvudtaget, det är det enda i sitt slag i 

Söderort och behoven av stora grönområden här är ansenligt. Eftersom en stor del av 

bebyggelsen kommer att ligga på delar av industriområdet så bevaras mer av fältet. Trots 

detta minskar ändå ytan från 50 hektar till 30 hektar. Frågan är hur stort Årstafältet behöver 

vara för att uppfylla alla de behov som allmänheten har. Det nya planförslaget gynnar 

Årstafältet i och med att fler möjligheter till aktivitet kommer att ges, även fler 

promenadvägar och parkbänkar kommer skapas. Samtidigt blir fältet mindre med fler 

invånare nära inpå som antagligen vill använda fältet. Den öppenhet och folktomhet som nu 

finns där kan komma att förändras i och med planerna. I nuläget kan dock Årstafältet lätt 

betraktas som nästan för stort och ödsligt, den öppna vegetationen gör att fältet känns ännu 

större.  

 

Planteringen av skog på en del av fältet för att bättre knyta ihop de ekologiska sambanden 

med andra grönområden tycker jag är positivt, även om det förändrar en del av den 

ursprungliga vegetationen. Lokalklimatet kommer med all sannolikhet att bli bättre med den 

nya vegetation på fältet som kommer att kunna ge både skugga och lä. Detta är positivt då 

Årstafältet är känt för att vara kallt och blåsigt. Samtidigt kommer den nya vegetationen skapa 

ett helt nytt utseende på fältet, vilket ger en annan känsla åt fältet och förändrar kulturmiljön 

med Göta landsväg i centrum. Med skog längs med en av kanterna av fältet kan inramningen 

komma att kännas mer komplett, minska bullret samt göra fältet mer inbjudande. Samma 

gäller för aktivitetsbryggan och parkbryggan. En tanke med dem är att vara en övergång 

mellan bebyggelsen och fältet. Om det görs på ett bra sätt kan det också bidra till att göra 

Årstafältet mer integrerat med omkringliggande områden, i dagsläget upplevs fältet lätt lite 

malplacerat mellan höghus, Årsta partihallar och alla stora trafikleder.  

 

Fältet känns inte heller färdigt, vilket det inte är eftersom detaljplanen inte genomfördes fullt 

ut. Årstalänken är ett exempel på detta, denna numera avstängda väg ligger fortfarande kvar 

längs ena änden av Årstafältet som en ful barriär mellan Valla och själva fältet. Om 

detaljplanen genomförts fullt ut med bl.a. en stadsbondgård hade fältet säkert också varit 
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trevligare än vad det är idag. Det är viktigt att komma ihåg att de nya planerna inte bara borde 

jämföras med nuläget, utan också hur det hade varit om detaljplanen hade verkställts. Att häva 

en gällande detaljplan kan man endast göra om nya förhållanden som är av allmänt intresse 

och inte kunnat förutses vid planläggningen dykt upp. Skälet som anges är att Årstafältet fått 

tillgång till mycket mer kollektivtrafik och att den trafikerade Årstalänken upphört i sin 

dåvarande form. Att detta skulle vara skäl nog att häva detaljplanen är svårt att svara på, men 

det är förståeligt att många invånare runt om känner sig svikna när de har förväntat sig en 

landskapspark som aldrig blivit klar och istället får ett förslag om en ny stadsdel på samma 

fält. Detta, att politikerna inte håller vad de lovat tror jag kan orsaka en stor skada när det 

gäller förtroende för dem.  

 

Av det som planeras på fältet i den nya planen är mycket positivt. En förstoring av 

dagvattendammen är bra då den dels renar dagvattnet och dels utgör ett trevligt utflyktsmål. 

Att koloniområdet flyttas kan ses som beklagligt då det inte var längesen som det anlades. 

Idén att dela upp koloniområdet i flera delar gör också att det tar upp en större yta av fältet 

som redan kommer att minskas. Den nya centrala placeringen av koloniområdet mitt på fältet 

orsakar också problem med transporter till och från området med bil. Bättre vore att liksom nu 

låta koloniområdet vara ett sammanhängande område placerat på en lämplig plats på fältet, 

möjligen inte i mitten av det. Göta landsväg borde vara mer tydligt utmarkerad på fältet, i 

dagsläget finns det i stort sett inga synliga tecken på att en av Stockholms äldsta vägar finns 

här. Risken finns att vägen faller i glömska, speciellt när hälften av den nu planeras att bli 

integrerad i bostadsbebyggelsen.  

 

Fler planerade aktiviteter på fältet är bra, speciellt aktivitetsbryggan med många tillfällen för 

spontanidrott för framförallt barn och ungdomar är ett välkommet tillskott. Samtidigt 

försvinner både rugbyplanen och golfbanan, vilka i nuläget är välbesökta. Framförallt att 

rugbyn försvinner kan i nuläget vara problematiskt då ingen ny föreslagen plats finns. Att 

golfbanan försvinner är givetvis tråkigt för dem som spelar golf, men för allmänheten i stort 

kan detta inte ses som en stor förlust. I nuläget är det en relativt stor del av fältet som upptas 

av denna anläggning. 

 

Sammantaget kan det fastslås att Årstafältet är ett komplext område där det finns många 

aspekter att ta hänsyn till. Här gäller inte bara frågan om exploatering eller ej, även frågan om 

hävandet av en gällande detaljplan är högaktuell. Många ur allmänheten är mycket upprörda 

på grund av detta och det är förståeligt då de inte har någon insikt i den politiska processen 

och koll på vad som händer, vilka beslut som tas och varför. Enligt min mening är de skäl 

som anges för upphävandet av detaljplanen förståeliga, Årstafältet har många bra 

kommunikationer och behovet av nya bostäder är större än någonsin. Samtidigt är bristen på 

grönområden i Söderort också stor, speciellt av den här storleken och med den här karaktären. 

Hade den gällande detaljplanen utförts fullt ut så hade intrycket av fältet antagligen också 

varit annorlunda än det är idag.  

 

Om man bara ser till frågan om en exploatering på fältet bör ske eller inte så anser jag att det 

mesta som föreslås i den nya planen låter bra. Det är tråkigt att rugbyn behöver flytta och 

ännu inte har någon ny plats att vara på men överlag annars så känns planen genomarbetad 

och bra. Den nya bebyggelsen kommer att kunna bygga ihop Årsta och Östberga på ett bra 

sätt, vilket saknas idag, framförallt av östbergaborna. Årstafältets yta kommer att minska, men 

samtidigt bevaras en stor del och med de föreslagna förändringarna verkar det ha potential att 

bli mer välkomnande, inbjudande och locka fler människor. Avslutande anser jag att planerna 

över fältet verkar bra och att de borde genomföras. 
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Sommen 9 

Tolkning av resultatet 

Av resultatet kan man dra slutsatsen att området i nuläget är relativt orört med gammal skog, 

kuperad terräng och naturstigar. Läget är avskilt och ostört trots närheten till bostäder och 

lekmöjligheterna stora. Vid en eventuell exploatering försvinner stora delar av skogen, hela 

upplevelsen i området förändras med hus så nära inpå. Avskildheten och ostördheten minskar, 

men tillgänglighen till det område som blir kvar ökar genom den nya väg som anläggs upp på 

berget.  

Sammanfattande åsikter om exploateringen 

På det stora hela är grönområdet Sommen 9 en trevlig plats. Framförallt att denna lilla orörda 

bit natur finns mitt i ett bostadsområde är mycket positivt. Det ger en uppfriskande kontrast 

till alla parker som finns runt om i staden. Det vore tråkigt om området skulle försvinna för ny 

bebyggelse och frågan är om de fyra nya flerbostadshus som det planeras för är skäl nog för 

att låta många naturvärden försvinna? De tallar som finns i området är trots allt riktigt gamla 

och har ett högt naturvärde. Dessutom ska man inte glömma bort att i smalhusstäder som 

Årsta så utgör grönområdena emellan husen en del av kulturmiljön, vilket var anledningen till 

att Stockholms stadsmuseum avstyrker den nya planen.  

 

Synintrycket som ges av Sommen 9 är också mycket viktigt, antagligen viktigare än besök i 

området för många. Mycket av upplevelsevärdena finns i att ha det här lilla grönområdet som 

utsikt istället för över andra hus. Att det här området inte behövs eftersom Årstaskogen finns 

så pass nära vet jag inte om jag kan hålla med om. De två grönområdena upplever jag 

uppfyller två olika sorters behov. Årstaskogen är mer för dem som vill ta en promenad eller 

rasta sin hund, medan det lilla grönområdet i Sommen 9 mer fungerar som en utsikt från 

fönstret och som lekplats för barn i närområdet. Som tidigare nämnts behöver små barn 

tillgång till en liten närpark max 50 meter från sitt hem, vilket det här området uppfyller 

precis. Om området försvinner kommer de närboende förlora mycket, för boende lite längre 

bort vilka inte har grönområdet som utsikt, eller har barn som leker i området kommer 

förlusten inte att kännas lika mycket. 

 

Samtidigt kommer de nya husen att sticka upp högt över de nuvarande eftersom de byggs på 

Årstas högsta höjd. Att husen kommer placeras på en höjd och dessutom i sig själva blir högre 

än omkringliggande husen anser jag kommer att ge ett störande intryck. Redan nu finns det i 

Årsta nyare hus som är högre än den ursprungliga bebyggelsen, men de sticker ut från 

mängden rätt rejält. Detta kan komma att förändra hela områdets utseende rejält och föra 

Årsta längre bort från smalhusstadens utseende och egna karaktär. Alla de förtätningar som 

har gjorts i stadsdelen och som planeras för framtiden förändrar den bilden för alltid. Man kan 

också fråga sig vad poängen är med att bebygga det här lilla berget när ett flertal stora objekt 

såsom Årstafältet och Årstastråket pågår helt nära där flera tusen nya lägenheter planeras?  

 

Sammantaget kan man konstatera att en hel del naturvärden försvinner för ett fåtal lägenheter. 

Att de dessutom kommer placeras på Årstas högsta höjd och samtidigt vara på fem våningar 

kommer att göra att de ses långväga ifrån. Detta kommer antagligen att störa de synintryck 

som ges på långt håll. Den här bebyggelsen anser jag inte borde ske, det man får är inte värt 

de värden som försvinner.   
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Avslutande reflektioner 

Att Stockholms invånarantal kommer att öka de närmsta åren är fastställt och dessa 

människor kommer att behövas någonstans att bo. Detta gör att ny bebyggelse måste byggas 

någonstans i staden. Att välja ut dessa platser är självklart väldigt svårt, överallt finns det 

någon som protesterar av en eller annan anledning. Trots detta anser jag att man i möjligaste 

mån bör undvika att exploatera grönområden i Stockholm. De grönområden som finns har 

redan minskat kraftigt de senaste decennierna och att ytterligare minska dem är att gå helt 

emot vad som borde göras.  

 

I översiktsplanen från 1999 nämns ett antal naturmiljöer som är särskilt viktiga för 

Stockholms ekosystem. Några av dessa var äldre barrträdsbestånd, som finns i Sommen 9, 

samt gamla ädellövsbestånd, våtmarker och naturstränder som alla finns i Larsboda strand. I 

den gamla översiktsplanen ansågs dessa naturmiljöer värda att bevara, i den nu gällande 

översiktsplanen nämns inte naturmiljöer och grönområden alls särskilt mycket. 

Överhuvudtaget så nämns grönområden och deras betydelser för Stockholm mycket mindre i 

den nya översiktsplanen från 2010 än i den från 1999. Att inte ta tillräckligt med hänsyn till 

dem och bevara dem i lika stor utsträckning som tidigare kan få stora konsekvenser i 

framtiden. 

 

Stockholms grönområden är vardagsnatur för väldigt många. Det har visats att människor som 

bor i områden med mycket möjligheter till utevistelser är mer fysiskt aktiva, får en bättre 

hälsa och minskar stressen.  Det här är viktiga funktioner som grönområden uppfyller och 

som inte bör glömmas bort. Grönområden fyller en viktig social funktion. När våren kommer 

till Stockholm ser man direkt människor ute i parkerna och de andra grönområdena runt om i 

staden. Genom hela sommaren kan man se människor ha picknick, sola eller utföra olika typer 

av gruppaktiviteter i dessa gröna fristäder inom staden. Dessa platser värderas mycket högt av 

invånarna i Stockholm och utgör en del av stadens identitet. När grönområdena i Stockholm 

minskar är det möjligt att även besöken av de kvarvarande grönområdena minskar p.g.a. 

ökade avstånd. Det kan på sikt ha stora effekter på folkhälsan i staden och även på de 

ekosystemtjänster som ges från grönområdena.  

 

Gatu- och fastighetskontoret (2004) har en poäng med att människor är ute efter kvaliteter i 

ett grönområde, inte kvantiteter. Så det är möjligt att man skulle kunna minska ett 

grönområdes storlek om man samtidigt såg till att det som blir kvar av grönområdet blir 

mycket bättre. Problemet med det här är att ju mindre ett grönområde är, desto mer påverkas 

de av kanteffekter som påverkar områdets utsidor negativt. Barriäreffekter är också något som 

man inte ska borträkna, det finns många typer av barriärer som gör att människor väljer att 

inte besöka ett grönområde. Barriärerna kan vara både visuella, mentala och fysiska och är 

viktiga att ta hänsyn till i planeringen av städer. 

 

Det har länge funnits skilda syner på om städer bör förtätas eller snarare glesas ut. I 

Stockholm har alternativet med att förtäta staden och samtidigt skapa ett flertal stadskärnor 

valts som modell. Fördelarna med förtätning är att det blir korta avstånd till allting, det ger 

mindre transporter och större tillgång till service för alla människor, dessutom sparas mer av 

landskapet runt staden. Fördelen med att låta städer sprida ut sig är att stadskänslan inte är 

lika tydlig och att gröna områden inom staden kan sparas. Båda förslagen har sina för- och 

nackdelar och det är svårt att veta vad som vore bäst att göra. Eftersom Stockholms kommun 

valt förtätning som främsta sätt att utöka staden så behöver man anpassa sig till det och göra 

det bästa av den situationen genom att planera för att bevara grönområden även i en förtätad 

stad. 
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I framtiden borde man tänka än mer på att planera för miljön. Detta har redan börjat göras i 

Stockholm, t.ex. Hammarby sjöstad och den nya stadsdelen i norra Djurgårdsstaden har ett 

miljömässigt tänk. Detta är en bra början, men det behövs också ett liknande tänk när det 

kommer till redan befintliga stadsdelar. Det kanske finns en gräns för hur mycket vi ska 

förtäta vår stad, då de gröna områden som faktiskt finns där bidrar med renare luft och ett 

svalare klimat i staden. Naturen utanför staden kan rena luften där, men det gagnar ju inte 

stadsinvånarna i samma utsträckning. Ekosystemtjänsterna som dessa områden bidrar med får 

inte glömmas bort, i en framtid där klimatförändringar hotar kommer detta antagligen vara 

viktigare än någonsin. Även hälsoaspekter är viktiga, många som motionerar ute i Stockholm 

väljer att göra det i just ett grönområde eller åtminstone ett grönt stråk av staden för att få lite 

mer lugn och avkoppling. Skulle dessa möjligheter försvinna vore det väldigt beklagligt.  

Slutsatser 
De slutsatser som kan dras från den här rapporten är att bebyggelse i Larsboda strand och 

Sommen 9 avstyrks eftersom de inkräktar för mycket på de värden som områdena har. Båda 

dessa områden innehåller mycket värdefull natur som till stor del skulle störas av en 

bebyggelse inom området. På Årstafältet anses så pass mycket av det ursprungliga 

grönområdet få vara kvar plus att nya funktioner införs som höjer fältets värden. Därför är en 

ny bebyggelse helt klart godkänd här.  
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