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L Inledning

År 1995 beslutade riksdagen att göra stora delar av det s k Ekoparken till nationalstadspark. Det
är världens första och hittills enda nationalstadspark. Området sträcker sig från Södra Djurgården
vid stadens hamninlopp till Ulriksdal. Ekoparken har en stor biologisk mångfald och ett högt
kulturhistorisk värde. Detta gör parken till ett favoritutflyktsmål för stadsbor och turister och är
inte utan anledning Sveriges mest besökta grönområde.

I denna uppsats ges i kapitel ett en beskrivning av parken och den processen som ledde till
etableringen av nationalstadsparken. Nationalstadsparken är en följd av Agenda 2l-arbetet, vilket
även beskrivas i här. I kapitel två behandlas den formella status av parken. Kapitel tre handlar
om de olika aktörerna som är involverade och om befintliga och möjliga hot mot
nationalstadsparken.

2 Bakgrund

2.1 Beskrivning av parken
Parkområdet är ett naturligt sammanhängande'område från Södra- och Norra Djurgården, Haga-
Brunnsviken till Ulriksdal-Sörentorp (se Bilaga A).

Ur historisk synvinkel kan parken uppdelas i två områden: den kungliga jaktparken (Södra och
Norra Djurgården) och den Gustavianska parken (Haga-Brunnsviken och Ulriksdal-Sörentorp).
Djurgården var på medeltiden ett odlingslandskap, från vilket slottet fick sina jordbruksprodukter
Utvecklingen till kunglig jaktpark skedde från Johan III:s tid på 1580-talet till Karl XI:s tid i
slutet av 1680-taletl. Från mitten av 1700-talet minskade intresset för jakt och Djurgården kom
istället att utnyttjas som frilufts- och rekreationsområde. Vegetationen och landskapets karaktär
har bevarats och är i huvudsak oförändrad sedan dess.
I slutet av 1700-talet bör1ade Gustav III anlägga en landskapspark runt Brunnsviken, Stilidealet
var den engelska parken. Den utmärks av en respekt för det autentiska landskapets formspråk2.
Landskapet kring Brunnsviken har i stort sett bevarats sedan Gustav III:s dagar.

Parkens kultur-och naturvärden är mycket stora. Byggnader och kulturlandskap speglar
Stockholms och Sveriges utveckling under olika epoker sedan 1600-talet3. Över 250 byggnader är
av byggnadsminnesklass (t ex Hagaslott, Ulriksdal). Landskapets består av skogsområde,
ängsmarker, sjöar, ädellövskog och parkliknande områden. Parken har dessutom en stor biologiSk
mångfald. Bland djur- och växtarterna finns ett flertal som är utrotningshotade och sällsynta.
Ekskogen på norra Djurgärden, till exempel, iir en av Sveriges största. Här finns flera unika
insekter som är beroende av död ved. Bland hotade växter kan nämnas; spetsfingeröft, några
sällsynta svampar och bland fiskarna grönlingena.

1,2; Förbundet för EKo-parken
3; Ekoparken, Gunnar Brusewitz och Henrik Ekman, 1995

4; Ekoparken, Gunnar Brusewitz och Henrik Ekman, 1995

4



2.2 Processen
Sveriges riksdag beslutade den 7 december 1994 att den s k Ekoparken skulle förbli
nationalstadspark enligt naturresurslagen. Riksdagen fattade detta beslut för att få ett slut på den

hårda exploatering som skett i omrädet under många år. Beslutet verkställdes den l januari 1995'

En lång process hade föregått detta beslut.

Redan i 1906 lags fram en motion (dvs. Riksdagsledamöters förslag5) till riksdagen om risken

med att kungen tillät för mycket byggrätter på Södra Djurgården. Först under i L963 fick området

Södra- och Norra Djurgården ett visst skydd, dock inget formellt, dä riksdagen godkände en

dispositionsplan för Djurgården. Här fastställdes att den obebyggda djurgårdsmarken "för
framtiden avsättes till I huvudsak obebyggda rekreationsomräden (naturlig park)"6. Detta beslut

revs senare upp efter påtryckningar av Stockholms stads politiker.

I samband med att Stockholm växte starkt under 1980-talet ökade hotet mot exploatering av det

nuvarande nationalstadsparken. Exempel på detta är; den s k japanskrapa vid Brunnsviken och

bostadshus vid Bergiusvägen. Motståndet mot exploateringen formades i olika föreningar. Dessa

föreningar, såsom; Projekt Ekoparken WWF, Djurgårdens-Lilla Värtans miljöskyddsförening,
olika bostadsrätt-och hyresrättsföreningar, verkade mot den nämnda exploateringen och för ett

formellt skydd av det sammanhängande parkområdet Djurgården-Haga-Ulriksdal.

3l januari 1991 presenterade Henrik Waldenström rapporten "Ekoparken-sammanhängande natur

och kulturpark i storstad". Denna rapport gav underlag för en riksdagsmotion av miljöpartiet.
Syftet var att miljöpartiet skulle få till stånd en flerpartimotion. Istället gick socialdemokraterna

och centerpartiet ut med separata motioner som enbart rörde Brunnsvikenområdet.

I mellantiden fick några positiva händelser fart på etableringen av ekopark- tänkandet.22 olika
föreningar samlades ihop till Förbundet för Ekoparken och Svenska Dagbladet publicerade tvä

helsidor om Ekoparken i juni 1991.

De tre motionema som handlade om bevarandet av området, gick ut på en bred remissrunda inom

Riksdagen. Remissvaren från politikerna gav ett starkt stöd för bevarande av området som

informellt kallades Ekoparken. I november l99l tog regeringen beslutet att uppdra åt Stockholm

och Solna kommun (Ekoparkområdet befinner sig i dessa kommuner) att verkställa en samordnad

planering för att tillgodose naturvården, kulturvården och friluftsintressen inom Djurgården-

Haga-Brunnsviken-UlriksdalT. Redovisningen till1änsstyrelsen i Stockholms län skulle lämnas'in

senast 1 december 1992.

1992blev ett hårt år för bevarandet av Ekoparkområdet. Den 4 februari presenterade

finanslandsrådsmannen Ralf Lddel (m) en granskning och gick till attack mot föreningarna bakom

Ekoparken. Hösten 1992 slöts Dennisavtalet. Detta avtal omfattar ett stort antal

utbyggnadsprojekt av framför allt motorvägar i Stockholmsregionen. Det gäller bl a Österleden,

Västerleden, Södra Länken, Norra Länken och Yttre Tvärleden. Samma år tas beslutet att

5; Sveriges statsskick, en takta samling, Arne Halvarson, 1989

6,7 ; Ekopark blir Nationalstadspark, Henrik Waldenström, 1995
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Stockholm ska göra ett försök att få OS-2004. Bägge projekt är ett direkt hot mot Ekoparken.
Positiv var dock att media samlades bakom iddn om Ekoparken.

Arbetet för att få Ekoparken skyddad fick ett lyft i 1993 när två riksdagsledamöter från
Centerpartiet lägger fram en motion angående "Ekoparken som världsarv". Dennismotståndet
hårdnar alltmer. Föreningarna fortsätter sina lobby-verksamheter gentemot politiker. I början av

1994 står hela regeringen bakom propositionen (dvs. Regeringsförslag som avlämnas till
riksdagens) om en nationalstadspark. Samtidigt tas beslut att, som följd av diskussionen omkring
Dennispaketet, den planerade Norra länken ska byggas hänsynsfullt med statliga garantier, och att

Väster-och Österleden får vänta. Men arbetet mot Dennispaketet fortsatte. Propositionen om
nationalstadsparken gick genom den politiska processen och den 7 december, efter en kort debatt

om kommunernas ansvar, tog riksdagen slutligen beslutet om att Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården blir Sveriges första nationalstadspark.

2.3 A,genda?l
Att riksdagsbeslutet om nationalstadsparker kan ses som en följd av Agenda 2l-arbete, kan visas i
nedanstående text ur: Regeringens slutbetänkande av Utredningen av nationalstadsparker, SOU
1996:38.

" I samband med Förenta Nationernas miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 ställde sig Sverige
bakom Agenda 2I vars miljömål utgår från begreppet långsiktigt hållbar utveckling. Att slå vakt
om stadslandskapets natur- och kulturmiljöer är ett uttryck för viljan att följa upp dessa mål
utifrån ett ekologiskt, socialt och historiskt perspektiv. Till det ekologiska perspektivet hör att
bibehälla och utveckla stadens biologiska mångfald och bevara variationen av biotoper och
ekosystem och en rik flora och fauna".

3 Formell status
Som nämnt tidigare utgör området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården sedan l januari 1995

Sveriges första nationalstadspark. Nationalstadsparken skyddas enligt naturresurslagens (som ska

ingår miljöbalken) 3 kapitel, 1 och 7 §§ (se Bilaga B).
Lagen tillämpas endast vid planeringen och tillståndsprövning enligt de lagar som är knutna till
naturresurslagen, bl a plan- och bygglagene. Därfor behöver lagen följas upp med en planering för
hur området ska bevaras och utvecklas. En sådan plan utvecklas och efterföljs av Stockholm- och

Solna kommun.

Lagen har en diffus karaktär och ger alltså i sig inget fullständigt skydd för områdets naturmiljö.
Till exempel sägs det att skyddet inte hindrar etablerade verksamheter från att fungera.

4 Framtida hot

4.L Aktörer

8; Sveriges statsskick, en fakta samling, Arne Halvarson, 1989

9; Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur, Stadsbyggnads kontoret Stockholm, oktober 1997
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Det finns ett flertal aktörer med olika intressen och ansvarsområden i nationalstadsparken. Ibland
samarbetar de, men ofta handlar det om motsatta intressen. Nedan beskrivs de viktigaste
aktörerna.

Regeringen ska verkställa lagen som stiftats av Riksdagen och ska alltså, formellt sett, verkställa
lagen om nationalstadsparken (som är en del av naturresurslagen). Nu för tiden har de det slutliga
ansvaret för att lagen om nationalstadsparken efterlevs. Många ärenden och konflikter hamnar på
deras bord och avgörs i regeringsrätten. Ett exempel av detta är Non'a-länken.

Länsstyrelsen i Stockholms län får ofta särskilda uppdrag från regeringen som avser
nationalstadsparken. Ijanuari 1995 fick de som uppdrag att samordna frågor om skydd,
förvaltning, vård och utveckling av nationalstadsparken. Länsstyrelsen ska genom samråd med
fastighetsförvaltare, myndigheter och kommuner, se till att samarbetet inom nationalstadsparken
får lämpliga formerro.

Solna kommun och Stockholm kommun, är de formella ägarna av marken inom
nationalstadsparken och har ansvar för planeringen av området. De har dessutom rätt att ge
tillstånd till exploatering och är därför väldigt viktiga aktörer. Mycket lobby-verksamhet från
både organisationer och näringslivet, riktar sig mot dem.

Organisationer, såsom Projekt Ekoparken WWF och Förbundet för Ekoparken, har som syfte att
slå vakt om nationalstadsparken. De övervakar situation och signalerar eventuella hot. En stor del
av arbetet sker via lobby- verksamheter, men ofta går dessa organisationen den juridiska vägen.
En annan viktig uppgift är opinionsbildningen. De förser folket med information om parken och
de pågående processerna. De spelade även en mycket viktigt roll vid tillkomsten av
nationalstadsparken.

Näringslivet och befintliga institutioner är de aktörer som ofta känner ett starkt behov av att
exploatera nationalstadsparkens mark. För de befintliga institutionerna handlar det ofta om
utvidgning av institutionsbyggnadema. Näringslivet, främst fastighets- och byggnads bolag,
främsta syfte är att tjäna pengar genom exploatering av marken, i form av nya bostäder, kontor
och trafikleder. Dessa företag har tillgång till stora kapital och kan därmed ses som det
allvarligaste hotet för bevarandet av nationalstadsparken.

Kungliga Djurgårdsförvaltning har som uppgift att sköta naturen och kulturen inom
nationalstadsparken.

Folket spelar en mycket viktigt roll i beslutsprocessen om nationalstadsparken. I ett demokratiskt
land avgör folkets opinion vilka beslut som ska tas. Likadant är det i frågan om
nationalstadsparken. Därför är det viktigt att förse folket med rätt och aktuell information.
Kommunema och i ntresseorgani sati oner levererar denna information.

10; samordningsuppdraget om nationalstadsparken, länsstyrelsen i Stockholms län, 1996
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4.2 Strukturella hot
Status som nationalstadspark medför att det har blivit svårare att kunna exploatera parkens
markområdet. Ändå finns det ingen garanti för ett fullständigt skydd av nationalstadsparken,
hoten om exploateringen kyarstår. De strukturella hoten kan man dela upp i tre grupper; bostäder

och annat bygge, institutioner/företag och trafiken. Generellt sett handlar det ofta om den eviga
konflikten mellan de ekonomiska/politiska intressena och de ekologiska intressena. Tyvärr är det
inte alltid lätt att sammanfoga dessa dimensioner.

Nationalstadsparkens arealen iir mycket attraktiv som bostadsområde, nära stadens centrum och
med relativt mycket grönska. Därför finns det ett ständig hot för utbyggande av bostäder.
Byggettan till exempel driver tillsammans med Stockholms byggmästareförening en kampanj för
fortsatt bebyggande av Nationalstadsparken. Man hävdar att 15 000 årsarbetstillfällen står på spel.

Krav reses på ändring av nationalstadsparkslagen. Generellt sker bebyggandet ofta genom det s k
"små stegens tyranni"ll. Ett exempel av detta lir lekparken som nyligen byggdes av
parkförvaltningen vid Kaknästornet. Det handlade här om ett svart bygge; ett bygge utan
tillstånd.

I nationalstadsparken har flera institutioner etableras, såsom SAS huvudkontor, Frescati
universitetet och Kungliga Tekniska Högskolan. Dessa institutioner är ofta i behov utvidgning
och medför därför ett hot mot nationalstadsparken. Stockholms Universitet, Kungl Tekniska
Högskolan och Stiftelsen Vetenskapsstaden, till exempel, vill att expansionen av lärosätena ska
ske i Nationalstadsparken. Nyligen har det s k Fysikum vid universitet byggts. Staten ansåg att
bygget inte skulle skada områdenas natur- och kulturvärden.

Ur trafiksynvinkel ligger nationalstadsparken mycket strategiskt till. Trafiklederna som eventuellt
skulle går genom nationalstadsparken skulle effektivisera stadens trafikströmmar väsentligt.
Därför är de redan befintliga planerna en av de allvarligaste hoten mot nationalstadsparken.
Dennispaketet (utbyggnadsprojekt av motorvägar i Stockholmsregionen), som godkändes 1992

av Stockholms stad och län, har i mellantiden spräckts och ska alltså inte genomföras i sin helhet.

Det innebär dock inte att de olika delarna som ingick i paketet inte alls kommer att byggas. Den

planerade Österleden till exempel som skär genom Ladugårdsgärdet och Södra Djurgården, skulle
förändra miljön radikalt, trots att denna led eventuellt skulle förläggas i en tunnel. En lösning som

tillfredsställer alla de inblandade aktörerna har inte hittats ännu. Den s k Norra länken, som

kopplar Valhallavägen med E4:n mot Uppsala, ska däremot byggas.

4.3 Ekologiska hot
De möjliga ekologiska hoten är mycket knutna till de strukturella hoten. Ska man till exempel
skära av en del av nationalstadsparken med en motorväg, ska den sammanhängande arealen

minska. Detta innebär att djurartemas revir minska och det kan i sin tur leda till att visa arter dör
ut. Ett relativt kritiskt omräde är Gärdet/Värtanhamnen. Detta område knyter ihop Södra

Djurgården och Ladugårdsgärdet med Norra Djurgården, Haga, Brunnsviken och Ulriksdal.
Området är relativt smalt och bebyggt, vidare exploatering skulle leda till att parken delas upp i

l1; Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken WWF
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två olika ekologiska delar. I dagsläget finns det dock tillräckligt med spridningsvägar för djur
mellan bostädernal2,

Ett annat hot mot parkens ekologiska värde utgör de många besökare som parken attraherar. Det
finns risk för nedsmutsning och direkt förstöring av arterna.

4.4 Analys
Alla dessa hot skulle kunna minska parkens rekreationsviirde. Vårt samhälle, och alltså även

nationalstadsparken, är beroende av fungerande system, dvs det måste finnas en ekonomisk

balans. Nationalstadsparken får inte kosta mer än det avkastar. De missade exploateringsprojekt i
parkens markområde kan betraktas som ett ekonomiskt förlust, eftersom dessa projekt skulle ha

generat pengar för samhället. Tillsammans med kostnader för skötsel av parken kan man se de

missade projekten som samhällskostnader för att behälla nationalstadsparken. Dessa kostnader
får inte vara högre än vad parken avkastar. Avkastningen, eller den samhällsvinsten, av parken är

svärare att definiera. Ett mått skulle kunna vara beloppet som människorna är bereda att betala för
att dra nytta av rekreationen i parken.

Vid exploatering av parken uppstår en minskning av ekonomisk förlust, på grund av ökade
exploateringsintäkter, och en minskning av ekonomiska vinst, på grund av minskat
rekreationsvärde. Detta sker dock per definition på ett icke proportionellt sätt, dvs. att den
samhällsvinsten som generas av exploateringen, inte väger upp till den samhällsförlusten som
uppstår på grund av minskat rekreationsvzirde. Detta leder till en total minskning av den
ekonomiska samhällsnyttan av parken. Denna processen är särskild mycket starkt vid initial
exploatering av parken (se figur 1).

Därför är det oerhört viktigt att exploatering av nationalstadsparken över huvud taget inte sker.
Ett byggnadsprojekt skulle leda till en relativt stor minskning av parkens samhällsnytta och
förstör balansen mellan samhällsvinsten och samhällskostnaderna. Det "enda" argumentet som
kvarstår mot en total exploatering av nationalstadsparken, eir den långsiktiga miljöpåverkan som
exploatering medför. Men med tanke på det gällande kortsiktiga tänkandet hos politiker och
näringslivet är det i praktiken ett för svagt argument.

Det största problemet är dock att kunna utrycka samhällsnyttan i ekonomiska termer.
Nationalstadsparken generar inga direkte intäkter och det tidigare nämnda måttet (beloppet som
människorna är bereda att betala för att dra nytta av rekreationen i parken) håller tyvärr inte i
"tävlingen" mot de missade intäkter på grund av icke*exploatering av parken. Organisationerna
som verkar aktiv för behåll av nationalstadsparken, såsom Projekt Ekoparken WWF och
Förbundet för Ekoparken, borde investera mer i utvecklingen av ett system för att kunna mäta
samhällsvinsten av nationalstadsparken. Lyckas dessa organisationer att göra detta, har de ett
mycket kraftfullt instrument till sitt förfogande i kampen mot exploatering av
nationalstadsparken.

Figur 1; Nationalstadsparkens samhällsnytta (NPSN)- kurva

12;författaren till denna uppsats är bosatt i detta område.
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Bilaga A; Översiktkarta Nationalstadspark
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
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Bilaga B; Lagtext om nationalstadsparken

3 kap.

1§
De områden som anges i 2-7 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvlirden som finns i
områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd i dessa områden endast om hinder inte möter enligt 2-7 §§ och om det kan ske på så ett
sätt som inte påtagligt skadar områdens natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket och 2-6 §§ utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelsema inte heller hinder för anläggningar för
utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i Zkap.7 § andra stycket.

7§
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra
åtgärder vidtas endast om det kan se utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
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