Tio grundprinciper för
en bättre stadsregion
Policy - Hållbar stadsutveckling

1

Värna goda livsmiljöer för
människor, djur och växter.

Naturskyddsföreningen
- en resurs att använda!
Människor är olika. Vi bor, arbetar,
handlar, har en fritid och vill ge barnen
en bra uppväxt, men allt detta på lite olika
sätt. Det gör att det inte finns ett allomfattande svar på hur städerna ska byggas.
Däremot finns omfattande kunskap om
hur negativa miljöeffekter av stadsutveckling kan motverkas.
Hur städerna byggs är viktigt för både
den globala miljöpåverkan och vår
vardagsmiljö. Det innebär avvägningar
och ibland intressekonflikter som måste
hanteras. Hållbar stadsutveckling, med
allt från urbana trafikfrågor till närnaturfrågor, utgör en bra arena för helhetslösningar.
Hållbar stadsutveckling spänner över en
mängd miljöutmaningar men Naturskyddsföreningens främsta intresseområden i Stockholms län är trafik och
närnatur. Därför fokuseras vår policy för
hållbar stadsutveckling på dessa två
områden. Trafiken har en avgörande
betydelse för såväl närmiljön som den
globala miljön. Närnaturen har avgörande betydelse för människors välmående.

I denna folder belyser vi de tio generella
principerna som är vår vägledning vid
förändringar av den fysiska strukturen.
Naturskyddsföreningen kan hjälpa
kommuner att skapa attraktiva och
hållbara miljöer för en växande befolkning, att skapa miljöer för framtiden.
Ju tidigare vi kommer in i planprocessen
desto bättre är det. Helst bör vi vara med
redan i samrådsskedet kring översiktsplanen. Sedan är vi gärna med och bevakar frågorna genom hela processen från
detaljplan och bygglov till genomförande.
Välkommen att kontakta oss!
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Använd de gröna och de blå
värdena som centrala värden
i ett attraktivt stadsbyggande.

5

Bevara vild natur och
sammanhängande
grönområden och skapa
nya gröna områden.

3
Bygg vidare på
befintlig struktur
– undvik nya stora
exploateringar på
naturmark och
grön icke exploaterad mark samt
vattenområden
och bilda naturreservat.
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Skapa närhet – inte avstånd
och transportbehov.

6

Miljötänkande ska genomsyra
alla led vid nybebyggelse och
omfatta alla aktörer som deltar.
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Gynna gång, cykel, kollektivtrafik och utveckla

9

Tillfredsställ barns behov med plats för lek
och rörelse. Trafikmiljön ska göra det möjligt
för barn att själva förflytta sig utan att bli

smarta trängselavgifter.

skjutsade med bil.

8

Blanda arbete, bostad,
utbildning, handel
och service, men lokalisera verksamheter
med många besökare
till centrala lägen.

10
Undvik att skapa ny
gles bebyggelse som
ökar transportbehovet och minskar
närnaturens
användbarhet och
skönhetsvärden.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm
Telefon 08-644 52 70
Mail: kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med
kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län
jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Vi jobbar
med allt från planfrågor till att arrangera utflykter.

www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

