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Yttrande över samrådsförslaget till detaljplan för kv Ängsbotten I stadsdelen Hjorthagen I Norra
Djurgårdsstaden inom norra delen av Storängsbotten, i/invid Nationalstadsparken och Gärdets
spridningsväg. Dnr S-Dp 2011-10341-54.
Förbundet för Ekoparken vill härmed framföra följande synpunkter.
Enligt karta 3 till regeringens prop. 1994/95:3 ligger västra delen av kv. Ängsbotten inom
Nationalstadsparken och innehåller bl.a. stora gamla Djurgårdsekar. Ekarna är särskilt markerade på
gällande detaljplan Pl 5256. Biotopvärdet för den västra delen är mycket högt, vilket också
Länsstyrelsen har konfirmerat i sin kart om Framtidens Nationalstadspark del 1 på karta sid 23 där
den inre spridningsvägen i parkens viktiga biologiska mångfald går genom området.
Vi är tacksamma att Stockholms stad låter det området bli park i samrådsförslaget trots att
kommunen egenmäktigt flyttat bort gränsen för Nationalstadsparken över 100 meter västerut till att
gå utanför detaljplanen. Vi föreslår att det nya parkområdet överförs igen som en del av dess
spridningsväg.
När det gäller bebyggelsen kan följande påpekas. PL 5256 innehåller en höjdbegränsning på 12 meter
för hus inom planområdet. Detta gör att Nationalstadsparken visuellt hålls samman i dalgången som
Storängsbotten bildar. Den nya bebyggelsen skulle få en höjd från 25 till 53 meter över nollplanet och
helt täppa till siktlinjerna för Nationalstadsparken. Dessutom skulle Hjorthagsberget med västra
delen av Hjorthagsparken inte synas. Hjorthagsparkens gröna vägg har högsta skyddsvärde inom
sociotopkartan och grönkartan. Den gröna väggens landform har betydelse för stadens karaktär och
betraktas ha regionalt värde. Landskaps- och stadsbilden blir förvanskad.
Planområdet ligger i anslutning till Nationalsparken söder om Värtabanan där endast låg bebyggelse
kan komma att planeras men samtidigt utgör parkens ömtåliga ”getingmidja” ur biotopspridningssynpunkt. Att abrupt låta höga flerbostadshus bryta spridningszonen ger fel signaler åt miljövärdena.
Vi förutsätter dessutom att den nya bebyggelsen får en estetisk tilltalande design som passar in i det
känsliga historiska kulturlandskapet.
Stockholm den 20 jan 2013

