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Remiss från Förbundet För Ekoparken över Solna stads 
Grönplan  
 
Förbundet För Ekoparken (nedan förbundet), ger nedan sina synpunkter på Solna 
stads Grönplan.  
 
Solna stad bör söka dialog vid anläggning av stadsdelsparker i 
Nationalstadsparken 
Förbundet ser positivt på tanken att utveckla parker till stadsdelsparker och tillika 
anlägga nya. Två parker ska utvecklas till stadsdelsparker norr och söder om 
Bergshamra, alltså inom Kungliga Nationalstadsparken. Med anledning av detta är 
det förbundets önskan att Solna stad vid anläggning av dessa två nya 
stadsdelsparker söker dialog med aktörer som är involverade i Kungliga 
Nationalstadsparken. Det vore det bästa om detta stod uttryckligen i Grönplanen så 
att detta också realiseras. Inte minst förbundet önskar få vara med och bidra med sin 
kunskap så stadsdelsparkerna kan berika både sociala värden men även natur- och 
kulturvärden. Eftersom dessa två stadsdelsparker vid Bergshamra ligger inom 
Kungliga Nationalstadsparken vore det utmärkt om allmänheten genom att besöka 
dessa två stadsdelsparker kunde få en lättillgänglig information på olika språk om 
hela Kungliga Nationalstadsparken för att därigenom kunna utforska mer om hela 
parken.  
 
Öka skyltning mot Kungliga Nationalstadsparken 
På några samlingsplatser och grönområden med mycket folk bör skyltning mot 
Kungliga Nationalstadsparken finnas. Detta skulle sannolikt få fler spontant att testa 
att ta sig till Kungliga Nationalstadsparken. I Grönplanen nämns mycket om det 
formella regelverket kring Kungliga Nationalstadsparken, förbundet önskar att detta 



hade kunna balanseras av mer intressant information om kulurhistoria och artrikedom 
i Nationalstadsparken.  
 
Barriärer  
Förbundet uppskattar att Solna ägnar biologiska spridningsvägar uppmärksamhet. 
Förbundet har noterat att barriäreffekter p.g.a. vägar och trafikleder tagits upp på 
flera ställen, vilket är bra. Kungliga Nationalstadsparken är i Solna stad exempelvis 
kringskuren av barriärer längs med hela västsidan. Förbundet önskar att Solna stad 
tydligt på en karta markerar var någonstans ekodukter är viktiga att anlägga. På 
sidan 13 finns en grön dubbelpil, med betydelsen ”biologiskt viktigt samband”, utsatt i 
höjd med Haga. Förbundet ser ett behov av fler sådana gröna dubbelpilar längs med 
Uppsalavägen/E4:an. Det förbundet saknar på en karta är dock platser där ekodukter 
skulle lämpa sig. I sammanhanget kan nämnas att de sociala värdena kommer med 
vid anläggningen av en ekodukt eftersom det är lätt att anlägga en grusväg på 
ekodukten. Minst två ekodukter bör anläggas över E4:an anser förbundet; en i höjd 
med Haga och en i höjd med Ulriksdal. 
 
Ett större projekt som Förbundet länge propagerat för är att skapa en grön 
förbindelse under väg och järnväg längs med Igelbäcken. Tillfälle bör tas när 
järnvägen och E4:an byggs om. 
 
Ett annat större projekt aktualiseras av Solnas planer på överdäckning av 
Bergshamraleden i syfte att knyta ihop Norra och Södra Bergshamra. I tidigare 
översiktsplan har tanken på en överdäckning i backen ned mot Brunnsviken funnits 
med – och då enbart i syfte att skapa en grön förbindelse mellan Ulriksdal och 
Brunnsviken. För Kungliga nationalstadsparken skulle detta var av mycket stort 
värde. Ska den biologiska mångfalden i parken fortleva krävs det att 
spridningsvägarna fungerar. Något alternativ för växter och djur till att korsa 
Bergshamraleden finns dessvärre inte. 
 
Ett betydande projekt som tidigare nämnts är en breddning av stranden närmast E4 
från Polska udden mot Frösunda. Det skulle ge en stärkt spridningsväg samtidigt 
som det vore möjligt att plantera träd för stärka den gröna inramningen av Norra 
Brunnsviken. 
 
Förbundet sätter stort värde på att Solna avser utreda hur ekologiska samband 
(spridningsvägar) ska kunna stärkas. Vi hoppas att utredningen kan komma igång 
snarast. 
 
Ekosystemtjänster 
Vi anser det ytterligt värdefullt att Solna avser att planera för att ”optimera” 
ekosystemtjänsterna. Vad detta i realiteten innebär återstår att precisera. Vi hoppas 
Solna tar sig an denna uppgift på stort allvar. 
 
Lyft fram eklandskapet och rödlistade arter  
Grönplanen lovar skötsel av naturmark i framtiden, vilket är bra. Skötselplaner ska 
göras för all naturmark. Förbundet efterfrågar en utförligare beskrivning av 
eklandskapet och det faktum att Stockholm har ett Europeiskt ansvar för sin gamla 
ekmiljöer. I Kungliga Nationalstadsparken finns en i norra Europa unik ansamling av 



flerhundraåriga ekar. Detta bör komma fram i Grönplanen. Förbundet önskar att 
rödlistade arter nämns i samband med att många värdefulla biotoper ska värnas.  
 
Bra att storlek på grönytor lyfts fram 
Förbundet ser mycket positivt på att Grönplanen lyfter fram betydelsen av större 
sammanhängande ytor. Här kan tilläggas att större och sammanhängande ytor utgör 
ett stort upplevelsevärde (se forskning från professor Patrik Grahn) förutom ett värde 
för ekosystemtjänster och artförekomst.  
 
Stallmästargården 
Solna bör verka för att parkområdet kring Stallmästargården utökas, främst genom 
att E4/Uppslavägen förskjuts åt väster. Stallmästargården är idag hårt trängd av tung 
trafik och asfalterade ytor. 
 
Buller 
I Solnas del av Kungliga nationalstadsparken är trafikbullret mycket besvärande på 
många ställen: hela norra Brunnsviken, stora delar av Hagaparken, i Bergshamra och 
vid Ålkistan. Såväl väg- som järnväg bullrar starkt. Förbundet saknar i Grönplanen 
helt åtgärder ägnade att komma till rätta med detta problem. 
 
Utzoomad karta för grönstruktur och vatten saknas 
I Grönplanen finns nu endast kartor där syftet är att visa just Solna stad, inte den 
mark som ligger utanför kommungränsen. Förbundet anser att kommunen bör ha 
kartor som talar om hur grönstrukturen och vattnet ser ut utanför kommungränsen 
och hänger ihop med grönstruktur och vatten innanför gränsen. Detta eftersom det är 
väldigt viktigt att synliggöra hur grönstrukturen och vattnet hänger ihop över 
kommungränsen. Inte minst gäller det Storstockholms Gröna kilar. I Grönplanen ges i 
nuläget en klart otydlig och bristfällig bild av hur Solna stads del av Järvakilen 
förhåller sig till Järvakilen som helhet.   
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