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planeringen sedan kan utgå från dessa. Detta för att inte viktiga ekosystemtjänster som reglering av
vattenflöden, pollinering, klimatutjämning, rening av luften m.m. ska byggas bort. Med
ekosystemtjänstanalyser kan planeringen istället bidra med att förstärka ekosystemtjänsterna.
Ett första steg i en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som finns i området är att göra en
totalsummering över hur många träd som ska fällas och utifrån detta med hjälp av senaste
forskningsrönen beräkna vilka ekosystemtjänster dessa träd och marken under dem utför, mark
motsvarande ungefär trädet krona. Ekosystemtjänster som rening av luft, infiltration av regnvatten,
bibehållande av grundvattennivå, bullerdämpning (där så är aktuellt) och upptag av koldioxid kan
bl.a. undersökas här. Föreningarna rekommenderar Stockholms stad att ta kontakt med Albaeco
respektive Stockholms Resilience Center för att få fram data om vad träden och grönstrukturen
sammantaget betyder i termer av ekosystemtjänster. För att ekosystemtjänstanalyser ska bli
heltäckande behöver mer än bara trädens ekosystemtjänster redovisas varför föreningarna vill att
Stockholms stad redovisar mer än just träden och deras ekosystemtjänster inom programområdet.
Behovsbedömning
Programmet bedöms av stadsbyggnadskontoret inte utgöra en betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning därmed inte behöver göras. Vi delar inte den uppfattningen. Programmet innebär
exploatering av naturområden med mycket höga naturvärden. Detta påverkar inte bara livsvillkoren
för djur- och växter utan också ekosystemtjänster som är viktiga i staden som luftrening, utjämning
av vattenflöden, temperaturutjämning m.m.
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I Stockholms miljöprogram 2012-2015 finns ett mål (Kap 4.1) som lyder: Mark- och vattenområden
som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas. Alla
grönområden i programområdet är definierade som ekologiskt särskilt betydelsefulla områden som
enligt miljöprogrammet egentligen inte ska exploateras. Bara det borde göra att programmet anses
ha en betydande miljöpåverkan.
Förutom ekologiskt särskilt betydelsefulla områden kan följande skäl nämnas som gör att
programmet innebär en betydande miljöpåverkan:
- exploatering föreslås i riksintresse för naturvården (nationell skyddsstatus)
- exploatering föreslås i ett naturreservat (med förbehållet att kraftledningen tas bort)
- exploatering föreslås i värdefulla kulturmiljöer med fornlämningar
- exploatering föreslås nära ett Natura2000-område
- exploatering föreslås intill en stor flygplats med mycket buller
I bilaga II till EG:s direktiv om Miljöbedömningar av vissa planer och program 2001/42 EG
uppräknas kriterier för att avgöra om påverkan kan antas vara betydande. Dessa kriterier finns även i
bilaga 4 till MKB-förordningen. Det framgår tydligt att man ska bedöma planens ackumulerande
effekt (eller totaleffekt som det står i MKB-förordningen). Detta betyder bl.a. att man inte bara ska
bedöma den just nu aktuella planen utan att man ska se den i ett sammanhang med genomförda och
kommande detaljplaner i samma område. Detta görs så gott som aldrig i detaljplaneskedet så det är
nu i programskedet som det finns en möjlighet att göra en helhetsbedömning av miljöeffekterna.
Påverkans storlek och fysiska omfattning ska också vägas in. I Bilaga II till EG-direktivet nämns också
geografiskt område och antalet personer som kan antas komma att beröras. Ett mycket stort antal
människor berörs av programmet och det är en mycket omfattande exploatering av naturmark som
föreslås. Närheten till Bromma flygplats medför risker för människors hälsa. Avvecklingen av
verksamheter och arbete i eventuellt förorenad mark innebär risker för miljön. En påtaglig skada
kommer ske på kulturarv då exploatering föreslås i ett område men många fornlämningar.
Skogsmiljöer med speciella särdrag i naturen (stor förekomst av block/flyttblock) kommer helt

respektive delvis försvinna om programmet genomförs. Ett område med nationell skyddsstatus
(riskintresse för naturvården) påverkas negativt av exploatering om programmet genomförs.
Enligt föreningens uppfattning är det otvetydigt så att en samlad miljökonsekvensbeskrivning för hela
programmet bör göras.
Mycket negativ påverkan på oersättlig Stockholmsnatur
En stor brist i programmet är att ingen naturvärdesinventering har gjorts. Detta trots att alla natur i
progra o rådet av Stockhol s stad själva har defi ierats so ”ekologiskt särskilt betydelsefull.” Se
bilaga 1 och 2. Vi anser det vara anmärkningsvärt att Stockholms stad kan ta fram ett program där
sammanlagt mer än 20 hektar naturmark tas i anspråk utan att göra en ordentlig naturinventering.
Man kan jämföra med programmet för Bagarmossen – Skarpnäck där naturinveteringar gjordes inför
programarbetet och all naturmark i området naturvärdesklassades enligt den nya SIS-standarden för
naturvärdesinventeringar. Liknande inventeringar borde ha gjorts inför detta program.
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Skogsområdet vid Riksby klack har enligt vår bedömning höga naturvärden där stora delar av skogen
håller nyckelbiotopklass. Den blockiga terrängen tillsammans med den stora mängd gamla träd samt
både stående och liggande döda träd ger en stor mängd olika strukturer och element som är viktiga
för den biologiska mångfalden. På många av granarna finns spår av skalbaggen granbarkgnagare som
är en s.k. signalart som indikerar höga naturvärden. Det är en gammelskogsart som behöver gammal
granskog för sin överlevnad. Även den rödlistade talltickan har flera förekomster i skogen. Den
behöver tallar som är 100-150 år gamla och är också en bra indikator på skog med höga naturvärden.
Fördjupade inventeringar skulle troligen ge fynd av ytterligare naturvärdesarter. Flera av de döende
träden visar på hackmärken efter vad som troligen är spillkråka och kungsfågel förekommer i skogen.
Båda dessa fåglar är numera rödlistade. Skogsområdet är utpekat som ett ”potentiellt
reproduktionsområde” för tofs es i rapporte ”Landskapsekologisk analys i Stockholms stad,
Habitatnätverk för eklevande arter och barrskogsarter, Miljöförvaltningen, Stockholms stad 2007” Vi
finner det märkligt att habitatnätverk för barrskogsarter inte studerats inför programarbetet när det
finns barrskogsområden med höga naturvärden i programområdet.
Programmet föreslår bostäder i skogen nedanför Broderivägen, men även i denna skog finns höga
naturvärden och ovanligt blockrik mark har föreningen kunnat konstatera efter fältbesök. Skogen är
en blandskog där vissa delar är mer av ek- hassellund. En del ekar är riktigt grova och marken ser ut
att kunna ha en rik flora. Kartan över Stockholms grönstruktur (Stadsbyggnadskontoret 2000) visar
att stora delar av denna skog är klassad som naturvärdesobjekt. Av kartan framgår att
naturvärdesobjekt har ”speciella bevarandevärden”. Skogen ligger mestadels i en bergsbrant ner mot
Åkeshovsvägen. Således bör skogen lämnas som en refug för flora och fauna och branten utgör en
landform i landskapet.
Den obebyggda mark som återstår längs med gatan på Knypplerskevägen utgörs av en fin bergsbrant
med bland annat ek och hassel. Även här återfinns höga naturvärden och förutsättningarna är
speciella med en solexponerad sydbrant.
Speciella förutsättningar tas inte tillvara
Föreningen anser att föreslagna exploateringar i programmet många gånger inte tar hänsyn till
speciella förutsättningar eller kvaliteter. Inom programområdet finns mycket säregen skog som är
geologiskt intressant men allt för lite hänsyn tas till detta. Det framgår att byggnation sker med
utgångspunkt i naturlandskapets kvaliteter respektive att hus ska byggas med respekt för
naturlandskapets kvaliteter. Föreningen anser att delar av programmet tar väldigt lite hänsyn till
naturlandskapets kvaliteter men detta framkommer inte tydligt vilket är en klar brist.

Ta med reningsverket och marken närmast centrum i programmet
Föreningen ser egentligen ingen direkt anledning att utelämna det som nu ”utredningsområde” i
programmet. Stadsbyggnadskontoret kunde tagit med reningsverket och visat på idéer om hur detta
område kunde utvecklas om reningsverket avvecklas om några år. Tomten för reningsverket ligger
mycket strategiskt nära Brommaplan och marken här skulle kunna omvandlas till bostäder sannolikt.
Trafikaparaten och husen kring Brommaplans mitt är utlyfta ut programmet vilket blir något märkligt
när programmet borde hålla sig mycket kring kollektivtrafikknutpunkten med T-bana och buss.
Bromma flygplats stoppkloss för bostadsutveckling i Stockholm
Föreningen anser att det är fullkomligt ohållbart att ha ett flygplatsreservat i Stockholms stad som är
nästan lika stort som Södermalm. Översiktsplan 1999 (ÖP99) stödde en avveckling av Bromma
flygplats vilken var helt rätt ur både ett ekologisk, socialt perspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Bromma flygplats är stadens största kvarvarande byggreserv för bostäder och denna byggreserv
måste utnyttjas snarast. Tyvärr finns krafter som inte vill riva upp avtalet och som då prioriterar
invanda resemönster till Brommaflyget framför för 30 000-35 000 bostäder i ett centralt läge i
Stockholm. Arlanda kan sannolikt svälja det inrikesflyg som går på Bromma och skillnaden i restid
mellan Arlanda och Bromma är försumbar sedan Arlanda Express kommit. Vid rusning kan det vara
kö ut till Bromma dessutom vilket fördröjer alla resor till och från denna flygplats.
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Programmet bör ännu tydligare tagit upp alla negativa effekter som Bromma flygplats ger upphov till.
Bromma flygplats motverkar miljömålen God bebyggd miljö och Ren luft i Stockholm, vilket är
allvarligt. Risken för att en tunnelbana spårar ur utreds regelbundet i Stockholm vid byggnation intill
tunnelbanespår. Utan att vi har expertkunskap på området så verkar sannolikheten vara klart högre
för att ett flygplan kraschar på väg till eller från Bromma än att en tunnelbana spårar ur. Således är
säkerheten ytterligare ett starkt skäl till att lägga ner Bromma flygplats.
Mark svårutnyttjad i norra Riksby
Föreningen bedömer att det är möjligt att bebygga del plattare delarna av norra Riksby, i synnerhet
golfbanan. Däremot anser vi att denna del av Bromma i första hand bör bebyggas i samband med en
nedläggning av Bromma flygplats. Föreningen ser svårigheter med att få till en funktionell
trafiklösning till norra Riksby som inte går fram hårt i koloniområdet eller igenom skogen.
Kollektivtrafik bör ansluta till norra Riksby vid en byggnation av bostäder och då måste vägnätet ha
en viss bredd och bärkraft.
Föreningarna vill poängetera att bilägare i ett eventuellt kommande bostadsområde i norra Riksby
inte självklart bör få ha bil i sin kvarter. Genom att låta bilarna få stå närmare Brommaplan kan
området präglas av gång och cykel. På så sätt undviks breddning av vägar bland kolonilotterna till
största del.
Spridningskorridorer
I programmet finns en tanke om att spara en spridningskorridor från naturområdet runt Lillsjön och
vidare västerut mot Riksby friområde. I realiteten blir det allt för trångt för arter att sprida sig igenom
de flaskhalsar som skapas genom programmets bebyggelseförslag. En av flaskhalsarna återfinns vid
Kvarnbacksvägen där flera huskroppar föreslås. Flaskhalsen utgörs av ett allt för snålt tilltaget stycke
naturmark som syftar till att vara ett genomsläpp mellan husen. Det är bra att koloniområdet lämnas
oexploaterat men för att spridningskorridoren ska fungera för flera olika arter så måste kommunen
underlätta spridningen genom att inte bygga hus för tätt där arterna är tänkt att sprida sig.

Om förslaget att upphäva Kyrkhamns naturreservat
I programmet så föreslås en prövning om att upphäva en del av Kyrkhamns naturreservat om
kraftledningen grävs ner. Föreningen avvisar detta förslag då länsstyrelsen i Stockholm kring år 2010
underkände förslaget från M, Kd och L att bygga bostäder på gräsmarker i Judarnskogens
naturreservat. Vår bedömning är att det är helt osannolikt att länsstyrelsen i Stockholm skulle
godkänna att en del av Kyrkhamns naturreservat upphävs. Det är också onödigt att ge sig in i en lång
process med osäker utgång för att bygga ett fåtal bostäder, det skulle bara ta onödiga resurser i
anspråk som istället kunde läggas på att få fram bostäder i mer lämpliga områden.
Här kan också läggas till att det finns potential att öka naturvärdena på platsen där kommunen nu
föreslagit bostäder i Kyrkhamns naturreservat.
Vi ifrågasätter också den bedömning som görs i programmet att bebyggelsen skulle ha marginell
påverkan på naturvärdena. Hur har staden kommit fram till denna slutsats? Så vitt vi kan se har ingen
inventering av området gjorts. Ändå dras slutsatsen att det inte finns naturvärden på platsen. Bara
för att det är en kraftledningsgata kan man inte utgå ifrån att naturvärdena är låga. I själva verket kan
kraftledningsgator ofta vara viktiga för den biologiska mångfalden.

Kulturhistoriska miljöer behöver kartläggas
Föreningen anser att fornlämningarna inom programmet måste fångas upp mer än hittills. Se bilaga
3, karta från Fornsök.

För Stockholms Naturskyddsförening
Anders Tranberg, ordförande
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Ronny Fors, Grönområdesgruppen
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Bilaga 1.
Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Karta A.
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Bilaga 2
Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Karta B.
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Bilaga 3.
Fornlämningar i Bromma.

