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Ansökon om medel till projehet

Ekoparken - stad och natur i balans

Ekoparken är en mycket stor utmaning. Skall Ekoparken forverkligas så
forutsätter det att den stora staden Stockholms utveckling tar en annan
riktning än den som vi hitintills bevittnat. Ekoparken rir ett test på vår
samtids förmåga att låta natur och storstad leva sida vid sida och i balans.
Ekoparken ställer helt enkelt frågan om detta är möjligt.

Genom en serie helt osannolika händelser i det förflutna har nu levande
stockholmare ärvt ett stycke natur- och kulturmark, som ligger i centrum av
en region med 1,8 miljoner människor. Hitintills har Stockhoims utveckling
inneburit att Ekoparken successivt krympt och trängts tillbaka alltmer.
Lanseringen av begreppet Ekoparken och intensifieringen av kampen for att
värna dessa områden skedde i ett läge när Ekoparkens existens var akut
hotad. Med lagen som gjort Ekoparken till en nationalstadspark har en viss
respit erhållits, som kan utnyttjas for att tänka igenom hur detta område på
längre sikt skall kunna värnas. Värnandet om Ekoparken måste bygga på en
realistisk uppfattning av om detta är mojligt och vad som isåfall krävs. Detta
i sin tur förutsätter kunskap om hela samspelet och den ömsesidiga påverkan
mellan staden och naturen.

Förbundet för Ekoparken planerar att tillsammans med företrädare lor några
institutioner vid Stockholms universitet, Mälardalens högskoia och Tekniska
högskolan starta ett projekt för att belysa denna frågeställning.
Frågeställningen tiillimpas på Ekoparken, men är generell och skall behandlas
som sådan, dvs. i såviil ett historiskt som ett geografiskt och internationellt
perspektiv. En utforligare presentation av frågeställningen ges i bilaga.

Målsrittningen för projektet i dess helhet lir
att skapa ett nätvert av forskare, institutioner och organisationer, som
sysslar med frågeställningen stad och natur i balans,
att do detta
att till forskning inom området och
att fora ut forskningsresultaten genom sggfr, publikationer och
utställninear.
4-----=

Detta är det övergripande projektet. Inom ranien for detta ryms delprojekt.
Vi säilker här medel for ett sådant delprojekt.?
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Projektid6

Det projeh vi hrir söker pengar för går ut på att engagera högskolestuderande för att få dem
att sl+riva om frågestcillningar rörande balansen mellan stad och natur, påbörja en
uppbyggnad cN en dokumentationscentral och hålla ett seminarium på detta tema under
kulturhuvudstdsåret.

Projektiddn kommer fran Forbundet for Ekoparken(FFE). FFE har sökt kontak med några
vetånskapliga institutioner for att genomfora projektet. FFE svarar for projektet i samråd med
foreträdare for dessa institutioner.

FFE har ett drygt 40-tal medlemsorganisationer, som tillsammans representerar en mångfald av
perspektiv och infallsvinklar på området - hembygdsforeningar, naturs§ddsforeningar
uardrarflorening, cykelsällskap, trädgårdsamatörer, dendrologer mfl.' Kulturhistoria, miliÖvård,

-rekreation är nägraintressen som dessa foreningar står for. Föreningarnas intressen kan ge

luard.futlu bidrag till problem och frågeställningar, som projektet kan ta upp. FÖreningarna

[besitter också mycket stora kunskaper om området och om dessa teman.

Några unga studerande/forskare har redan kontaktats for att arbeta med projektet. Arbetet med
projektet forerus med studierna så att arbetspapper, uppgifter och uppsatser utnlttjas för att ta
fram material och lösa uppgifter for projektet. Arbetsplats kommer att sökas antingen på någon
av de institutioner som deltar i projektet eller i forbundets lokal vid Naturens Hus, Stora
Skuggan.

Projektet har en referensgrupp bestående av lärare och forskare från olika
institutioner/organisationer, ett par representanter lor FÖrbundet for Ekoparken.
Institutionerna är i skrivande stund regional planering vid KTH, kulturgeografi vid Stockholms
universitet, linjen for ekologisk ekonomi vid Mälardalens hÖgskola, Beijerinstitutet, Naturens
hus och Naturhistoriska riksmusdet. Under projektets gång kommer även andra institutioner att
knytas till gruppen.

ArbetsplanL

L

Målet litterrurstudier och seminarier
det är mojligt och på vilket sätt stad och natur

skall göras genom
uppsatser och arbetsPa pper som tas fram av högskolestuderande vid olika

kan leva i balans.

institutioner vid
KTH, Stockholms universitet och Mälardalens högskola

. litteratursökning ochlitteraturgenomgångar

. skapandet av ett nätverk av studerande vid olika institutioner
o skapondet av en littertaurdatabas
. seminarier

11.
Tidplan

Våren tggT'.skapandet av ett sekretariat och en arbetsplats, möten med stu&rande och
referensgrupp, käntakter med vätenskapliga institutioner for att engagera studenter, de forsta
uppsatserna skrivs och ventileras vid ett seminarieum inom projektet
Håsten t997: uppbyggandet av litteraturdatabas, hemsida på Internet, ytterligare uppsatser och
seminarier, planering av offentligt seminarium under kulturhuvudstadsåret r-
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1998. under kulturhuvudstadsåret hålls ett offentligt seminarium, med några inbjudna talare,
helst från andra länder, seminariet dokumenteras i en skrift före utgången av år 1998.

Personal

Som projektsekreterarg,$gf{ob Bauer och Justin MacDermott, båda fran linjen for
ekologisk ekonomi vidfrahrdalens högskola. Ledningen for denna linje stödjer projektet'
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Ansökan om finansiering

Förr detta projekt söker Förbundet for Ekoparken finansiering for foljande verksamhet

En halvtidstjänst i ett år (att spridas ut över en något liingre tid): ll2 * 12* 15'000 kr * lkp (32
t7nlL-å-Yo):95.040 kr

Dåtor med skrivare och Internet-anslutning och hemsida: 25.000 kr -L- L'"'1
Kontorsmateriel, telefon, farc, kopiering 10-.000 kr -u-

Litteraturinköp : 10.000 kr
Kostnader for att anordna ett offentligt seminarium:
två internationella foreläsare, resor plus arvode 30.000 kr
arvoden och resor for svenska foreläsare 20.000 kr

För tryckning av dokumentationen från seminariet ansökes om medel vid ett senare tillf;ille och
eventuellt från annat håll.

Summa i90.040 kr

Richard Murray
ordförande

Drottningholmsvägen 1

lI2 42 Stockholm
tel 652 14 79
arb 405 2983 eller 454 46 89

Förbundet för Ekoparken
Box7023
17107 Solna
postgiro 447 07 29 - 7
organisationsnummer 8020 17 -3 53
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Bilaga
Möjliga frågeställningar att behandla i uppsatser och att dokumentera i
litteraturdatabas

Begreppet balans väcker frågor. Vad menas med balans. lir exempelvis antalet djur- och

"ri*tu.tår 
som finns representerade i Ekoparken ett mått på balans? fu konstlade ingrepp

(inplantering, utfordring, avs§utning etc.) tillåtna flor att uppnå och vidmakthålla balans?
Viiken ar månniskans roll i denna balansakt?
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Balans kan också ges en helt annan innebord och avse resursutbytet mellan stad och natur:
vilka resurser fors från naturen till staden, hur stort är det omland som en stad av en viss
storlek behöver? Förs några resurser från staden till naturen? Hur har detta utbyte utvecklats
över tiden?

. Balansen kan också avse klimatet. Hur påverkas klimatet i staden av den omgivande naturen?
Vad betyder det konkret for klimatet i Vasastan och på Östermalm att Ekoparken finns?

Vilken betydelse har gröna områden for luftkvaliteten i städer?

Utbytet mellan stad och natur väcker ocksåfrågan vad som rir stad respektive natur, en inte
afldies sjalvklar distinktion och definition. Är biologisk mangfald ett mått på natur måste
soptippar och ruinstäder räknas till naturen.

Balansen väcker också frågan om historiska exempel på obalans: städer som gåu under. Vad
hande?

Även om djur- och våixtrikedomen är stor kan mänskliga aktiviteter påverka området, genom
hårdhanta ingrepp som asfaltering och diffirsa som kvävenedfall, spridning av tungmetaller, nya
kemiska foreningar och, varlor inte, nedskräpning. Noll-påverkan låter sig inte tänkas - men
vilken påverkan är foreniig med balans på kort och lång sikt?

Här finns en mängd teknologiska utmaningar: avfallshantering, avloppsrening, slutna
industriella proc.ir.r, ekologiskt boende - vilka möjligheter finns nu och i framtiden?

År även syn- och hörselintrycken en del av balansen? Vad säger oss Övergången från stad till
land om florhållandet mellan dessa landskapstyper? Man kan tiinka på så oerhort olika bilder av
denna övergång som å ena sidan odlingar utanfor stadsmuren och å den andra sidan det icke-
landskap som breder ut sig utanfrr.våra närFororter. Är klangen av stadens §rkkockor forenlig
med balans mellan stad och land? Ar bullret fran E4:an?

Hur påverkas människan fysiskt och psykiskt av närheten till natur, djur och växter? Har
människors florhållande till omlandet utanfor staden florändrats? Olika foreställningar om
naturen: vild och årlig, besjalad, rogivande. Olika loreställningar om staden: syndfull, kreativ,
dynamisk, destruktiv. Ser vi på naturen på samma sätt idag som på 1500-talet? Ser människor i
Sverige likadant på naturen som människor i Botswana?

Det finns en mängd verksamheter i Ekoparken idag. Vilka är forenliga med balans på langre
sikt? Hur kan dessa verksamheter anpassas till kraven på balans? Kan trafiken anpassas - hur?
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Nya transportsystem? Kan resursforbrukning och avfallsproblem forknippade med dessa
verksamheter anpassas tiil Ekoparkens krav?

Plan- och beslutsprocesser iir intressanta att studera. En specialfråga iir hur man hanterar
långsiktiga miljöproblem i samhzillsekonomiska lönsamhetsbedomningar. Kan man gÖra en
samh?illsekonomisk viirdering av Ekoparken? Hur iir grönplanering inordnad i stadsplanering?
Vilka mät- och beskrivningsmetoder finns for att fånga naturen i planeringssammanhang? Finns
det en internationell trend idag att betona våirdet av gröna ytor i städer? Vad har denna trend
for rötter? -- I/eLwfms{":
En överordnad fråga är naturligtvis om tillvcixt av regionen iir floreniig med en bevarad
Ekopark, så som vi definierat den ovan. Vilka krav ställer det isåfall på tillviixten? Går balansen
forlorad vid någon viss befolkningsmässig storlek på regionen? Ett viktigt krav åir att inte
avskära Ekoparken från forbindelserna med omgivande stora naturområden - Mälardalen,
Roslagen, Skärgården.
Och hur fredar man på
exploatering?

Kan området bli for med åtfoljande alltfor stor forslitning?
ett centralt beläget och oerhört attraktilt område från ytterligare

Richard Murray
ordforande Förbundet for Ekoparken
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,! Bästa Ulf Sporrong och Lars Orrskog

Översänder en projektbskrivning som jag gåirna vill ha en reaktion på. OBSI
uppstart den 14 september kl 18 hos Tandbergs i Bergianska trädgården.
Vore fint om ni kunde vara med. Glirna några till som sedan kan utgÖra
referensgrupp.

Bästa hälsningar

L Richard Murray
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Nätverk
Jacob Bauer
Justin Mac Dermott
Daniel Wohigemuth
öwiga stud
Olof G och Ulla Tandberg
Ulf Sporrong
Lars Orrskog
Carl Folcke
Per Berg, SLU
Eva Asplund
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