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Föredraget "Ekoparken - koncept för hallbar
uweckling i Stockholm"

1 Presentation av Ekoparken
Ekoparken är en sammanhängande natur- och kulturpark utanfor
stenstacien i Stockholm och Solna. Den bestär av två historiska
delområden; Jaktparken Djurgården och Gustavianska parken. Omrädet
sträcker sig från Fjäderholmarna, via Södra och Norra Djurgården till
Haga-brunnsviken och Ulriksdal. Djurgården inhägnades som jaktpark av
Karl XI med ett tvä mil långt staket där villebrådet - hjortarna - hölls.
Området har varit vida berömt och arena för många centrala
personligheter som Fröding, Strindberg och Bellman. Omrädets
utveckling harstyrts av den kungliga livsstilen. Rosendals slott på Södra
Djurgården är empirens pärla, bostad åt Karl Xlr lohan. Strax intill finns
rädjuren. Redan Karl Starbäck motionerade 1913 om att Djurgården
skulle bevaras för all framtid som naturlig park. Dyrehaven, Regents
park m fl huvudstadsparker kunde inte mäta sig med Djurgårdens
skönhet, behag och natur. Fortfarande finns vilda barrskogar kvar fast
tjäderspelet är borta och fortlöpande minskar den gamla viltrika
barrskogen. Fortfarande är artrikedomen mycket hög och Ekoparken
fungerar som en viktig pedagogisk arena för såväl skolbarn i naturskola
som fågelintresserade stockholmare. Att möta en häger efter 10 min
bussresa från Sergels torg är en stor upplevelse för en asfaltmänniska.
De stora ekarna är karaktärsträdefi framför andra i Ekoparken och
livsrum för oerhört sällsynta insekter varav några bara är funna i
Ekoparken i Sverige. Ekoparken innebär att Stockholm sätts på kartan
vilket gynnar besöksnäringen. I Ekoparken möter man även skärgården
vid Fjäderholmarna. NIånga av våra stora sevärdheter finns i Ekoparken,
bl a landets populäraste museer Skansen, Vasa, Naturhistoriska
riksmuseet m fl.
NIed hjälp av natur- och kul(rrstigar kan besökare - som llF vid
Ulriksdal - ta del av det historiska landskapet, få komma i kontakt med
det "kungliga konceptet" med slott och tuktade parker strax intill de
grova tallarna i naturv'årdsomrädet, sparade för den kungliga jakten.
Ekoparken som rekreationskälla för stressade storstadsbor kan inte nog
poängteras. I Hagaparken leker folk* i dag i den engelska parken där
aha-upplevelser av spännande byggnader i sköna parklandskap var
viktig. Grönskan fångar upp buller och avgaser, stressar av oss, och
bidrar därför till "Den goda staden". Även om vi njuter av Gustaf IIIs
parker i dag så fick han baklilxa för sitt sätt att dela ut den kungliga
marken till släkt och vänner. Kommisssionen efter Gustaf IIIs död ansåg
att upplåtelsen av Villa Frescati till hovmannen Armfelt var orätt mot
"stockholmarnas promenader och hälsa".
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När jag började jobba med EkoparksidÖn 1989 tänkte jag att bara alla
inser hur rikt och vackert det är här så kommer ingen vilja riskera
omrädets framtid med exploateringar. Dessutom finns det ett antal lagar,
och internationella konventioner som indirekt stödjer bevarandet av
Ekoparken, oc-h så flnns en massa tjänstemän på naturvårdsverk, boverk,
länsstyrelse, miljöfön'altningar som ska se till att vi får en god miljo, och
f ö sä är det många utredningar som tittar på de eventuella häl som kan
finnas i maskineriet för att rädda områden som Ekoparken. Bara alla tär
se att Ekoparken är vacker, sä räddas området trodde iag 1989. Men det
är inte riktigt så lätt...

2 Hoten mot Ekoparken
Området ligger nära en storstad och därmed är mark/fastighetspriserna
höga och markpriserna ökar ju större staden blir. N{arkens värde kan
hÖjas genom att en användning ersätts av en annan mera lukrativ.En bät
kan flyttas, ett hus kan rivas, parker kan bebyggas och
fastighetsintressena kan pa sä sätt gora en vinst samtidigt som
medborgarna kan uppleva att en god stadsmiljo har försvunnit eller
forsämrats. Att staden blir ett spekulationsobjekt drabbar alltså
invånarnas livsmiljö.

N{arkaffärerna började med markbyten mellan stat och kommun redan
pä 1870-talet och värtahamnen, gasverket och den anslutande järnvägen
blev starten pä exploateringen av Norra Djurgården. Sen pa 1930-talet
kom exploateringen av Gärdet under tryck av bostadsbristen, klippte
Norra DJurgärden i två bitar och försämrade spridningsvägarnaoch just
här föreslås idag ytterligar exploateringar för Norrra Länken och OS-
2OO4. Om rik biologisk mångfald är ett viktigt mal är det ocksä ett
viktigt mål att upprätthålla spridningsvägarna mellan kärnomrädena av
"massiv" natur. Pä 1960-talet kom en ny banbrytande storskalig
arkitektur som användes i det nya universitetet i Frescati. Hus i park
ersattes av storutbyggnader. Förslag på utbyggnad av bostäder vid
Bergiusvägen intill universitetet blev startskottet för motståndet hos ett
3O-tal föreningar som idag går under namnet Förbundet för Ekoparken.
För att öka markpriserna krävs ett tryck på stan och när inflyttningen
och trycket på bostadsbyggandet släppte initierade byggintressena nya
projekt som t ex Skanskas Japanskrapa, .1 ggr så stor som Wenner-Gren
Center och som kunde bana väg för en fastighetsekonomiskt intressant
introduktion av skyskrapor i Stockholm på samma sätt som nu sker i
Peking och Bryssel och andra världsstäder. Ett annat sätt att få fart på
markvärdena är att ordna olika evenemang som Expo' 97 och OS-200'+
där rubriken är väldigt tilltalande men där det ligger fastighetsintressen
i botten. Det effektivaste sättet att få igång fastighetsspekulationer är att
kopiera en amrikansk storstadsutveckling med en kombination av att
dra investeringar av arbeten och utbildning till Stockholm som ökar
arbetsmarknadenT bostadsbehovet och trafiken. Lyckas sen
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fastighetsintressenter, vägbyggare, bil och petroelum-intressenter sälJa
in bilen som livsstil så ger det en oöverträffad ökning av
fastighetsvärdena. Det händer mer vid vägen än på vägen. Ju fler som
inte bara använder bil tillfälligt utan får bilen som livsstil desto fler
stödjer också politiskt att Stockholm byggs med bilen som ledstjärna.
Bygg- och fastighetsbranschen (särskilt byggföretaget Skanska) har
många ledande politiker som banar väg för just deras projekt f fa hos
(m) men även hos (s) och (fp). Professionella moderata PR-företag som
Kreab och JKL ser till att med massmediala metoder påverka att
attityderna hos medborgarna blir den rätta. Om ett av Sveriges största
företag Skanska samarbetar med de främsta politiska grupperingarna
inom m och fp-s för att få igenom byggen som Österleden,
Vetenskapsstaden i Frescati, OS-2004; hur ska vi då kunna genomföra
Ekoparken och "Den goda staden"?
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Projekt Ekoparken W\MF
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