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FÖRSLAG TILL BESLUT

Fritidsförvaltningen foreslår fritidsniimnden och fritidsdistriktsnämnden
besluta

att som svar på samrådsförslaget överlämna och åberopa detta
tjiinsteutlåtande.

Eva Dannert

Anders Sandberg Rune Lagerqvist

UTLÅTANDE

SAMMANFATTNING

Området kring Ulriksdal, Haga-Brunnsviken samt norra och södra
Djurgården har höga, delvis unika, natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Mot
bakgrund av detta har regeringen med stöd av naturresurslagen förelagt
Stockholm och Solna kommuner att senast den 1 december 7992, till
Länsstyrelsen, lämna en redovisning för hur de i planeringen avser att
tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen i

L

L



L

t

2

området.

En projektgrupp med representanter från Stockholm stadsbyggnadskontor
och fastighetskontor samt Solnas stadsarkitektkontor och
stadsbyggnadsdivision har haft ansvaret för att utarbeta ett program för
planeringen i området. Fritidsförvaltningen har liksom andra
fackforvaltningar deltagit i arbetet genom att ta fram underlag (bilaga 2 och
4 i samrådsförslaget).

Fritidsforvaltningen dr mycket positiv till att Stockholm och Solna kommuner
gemensamt har upprättat foreliggande program för planeringen av området. I
de uppsatta delmålen för områdets planering tas stor hänsyn titl
naturvårdens och friluftlsivets intressen. Samtidigt hålts dörrarna öppna for
exploateringar som tar områden med höga naturvärden och stor betydelse för
friluftslivet i anspråk.

Förvaltningen anser att programmets förslag till forändring och utveckling i
forsta hand fokuserar på markanspråk för bebyggelse, trafikleder idrotts- och
friluftsanläggningar och i andra hand på att bevara och utveckla området
som ett rikt natur- och kulfurlandskap med stora mojiigheter till
naturupplevelser. Förvaltningen efterlyser en mer offensiv strategi för
naturvårdens och friluftslivets intressen i programmet.

Fritidsförvaltningen menar att naturvårdsfrågorna har beaktats på ett
ofullständigt sätt då viktiga uppgifter om områdets naturvärden har
utelämnats eller förändrats. Vidare saknar förvaitningen en redovisning av de
awägningar som gjorts mellan de olika intresseanspråken i området.

Fritidsforvaltningen är positiv till att norra och södra Djurgården säkerställs
som naturreservat. Förvaltningen ser med tillfredsställeise att Fisksjöäng
föreslås överföras till naturmark och ingå i norra Djurgårdens naturreservat.

Förvaltningen anser att en exploatering av Bergiusvägen och Torphagen
enligt samrådsforslaget innebär stora negativa konsekvenser för naturvårdens
och friiuftlivets intressen.

Ärendet

Fritidsförvaltningen har erhållit samrådsförslag till program for planering av
Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården för yttrande senast den 3 juli
7992.

Bakgrund

Området kring Ulriksdal, Haga-Brunnsviken samt norra och södra
Djurgården har höga, delvis unika natur- kultur- och friluftslivsvärden. Stora
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delar är av riksintresse för kulturminnesvården enligt 2 kap 6 § natur-
resurslagen (NRL). Området omfattas även av de såirskilda hushållnings-
bestämmelser som gäller för vissa områden i landet enligt 3 kap. NRL.
Boverket, Riksantikvarieämbetet och Låinssfyrelsen i Stockholms län har i en
skrivelse till regeringen pekat på konflikten mellan bevarande och
exploateringsinffessena i detta attraktiva och centralt belägna grönområde.
Vidare framhåller myndigheterna att bristen på en samordnad och
välförankrad syn på områdets utveckling försvårar forverkligandet av NRL's
intentioner. Mot bakgrund av detta har regeringen förelagt Solna och
Stockholms kommuner att senast den 1 december 1992 lämna en redovisning
for hur de i sin planering avser tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdens
och friluftslivets intressen i området.

En projektgrupp med representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor
och fastighetskontor samt Solnas stadsarkitektkontor och
stadsbyggnadsdivision har haft ansvaret for att upprätta föreliggande
samrådsförslag, benämt program för planering av Ulriksdal - Haga-
Brunnsviken - Djurgården. Arbetet har bedrivits under ledning av berörda
forvaltningschefer och redovisats för en politisk tedningsgrupp med
företrädare for Stockholm och Solna. Projekgruppen har haft fortlöpande
kontakt med fackförvaltningarnas arbetsgrupper vilka utarbetat underiag for
kultur, natur, fritid, miljö, bebyggelse och tr#ik.

Samrådsförslaget består av en huvudtext som utarbetats av projektgruppen
samt av sex bilagor som upprättats av olika fa&förvaltningar i Solna och
Stockholm. Ansvaret för bilagornas innehåll ligger hos författarna eiler
respektive förvaltning.

Berednine

Ärendet har beretts av Fritidsförvaltningens Park-och naturvårdsavdelning i
samråd med fritidsdistrikt innerstaden. Samrådsförslagets huvudtext har
granskats med avseende på den gröna naturvårdens och friluftslivets
intressen inom Stockholms stad.

Förval tningens synpunkter

Programmets syfte och mål

Fritidsförvaltningen är mycket positiv till att Stockholm och Solna kommuner
gemensamt har upprättat föreliggande program for planering av området
Ulriksdal, Haga-Brunnsviken samt norra och södra Djurgården.

Genom att studera området i sin helhet har forutsättningar skapats att
klarlägga hur planeringen skall utformas for att tillgodose naturvårdens och
friluftslivets intressen och därmed uppfylla kraven eniigt 2:a och 3:e kap
naturresurslagen.
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I samrådsförslagets avsnitt 2.4, anges att det övergripande målet for
kommunernas planering är "att så långt möjligt forena önskemålen om att
tillgodose nafurvårdens, kulturminnesvårdens och friluffslivets intressen och
samtidigt ta tillvara möjligheterna att komplettera området med beaktande av
dess betydelse för regionens utveckling".

Fritidsförvaltningen anser att det övergripande målet är oklart formulerat. Det
skulle med fördel bytas mot Naturresurslagens L kap 1 § "Naturen, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att den från ekologisk, social
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas":

I delmålen for områdets planering tas stor håinsyn till naturvårdens- och
friluftslivets intressen. Samtidigt hålls dörrarna öppna for exploateringar som
tar områden med höga naturvärden och stor betydelse for friluftslivet i
anspråk.

Fritidsförvaltningen anser att avsnitt 2.4 bör kompletteras med deimål som
anger att allt forändringsarbete skall anpassas till landskapets förutsättningar
och mojligheter att tåla ingrepp utan att stora natur- och rekreationsvärden
går förlorade, samt att den för tillfället bästa miljöviinliga tekniken skall
användas.

Programmets redigering och sakinnehåll

Samrådsförslaget har ordnats i en huvudtext och sex bilagor. Bilagorna har
upprättats av olika fackförvaltningar, vilka själva ansvarar för dess innehåll.
Huvudtexten (Program för planering) har utarbetats av Stadbyggnads-
divisionen och Stadsarkitektkontoret i Solna stad samt Fastighetskontoret och
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Denna ansvarsfordelning
presenteras i programmets inledning men framgår inte tydligt i senare avsnitt
av programmet. Bl a anges att avsnitt 4 i den s k huvudtexten är "avsett som
sammanfattning av bilagorna 1.4, som är utarbetade av olika
fackförvaltningar som själva ansvarar för innehållet."

Fritidsförvaltningen avsäger sig allt ansvar for sammanfattningarna av bilaga
2 och 4 i huvudtexten. Förvaltningen har inte deltagit i utarbetandet av
huvudtexten varfor den innehåller sakfel.

Friluftsliv och rekreation

I sammanfattningen av bilaga 4 sägs att den kanske viktigaste frågan är att
bla forbättra entreforhållandena till området. Så är inte fallet. Den viktigaste
frågan är att förhindra att stora rekreationsvärden byggr bort. Vidare anförs i
sammanfattningen av bilaga 4 att det finns behov av att utveckla området
genom att tillföra fler rekreationsanläggningar. Så är inte heller fallet,
åtminstone inte när det gäller stockholmsdelen. Av bilaga 4 framgår att man
bör vara mycket återhållsam med exploateringen för friiuftslivet eftersom de
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stora rekreationsvärdena ligger i landskapets skönhet och naturens mångfald.

Naturvärden

I huvudtexten har viktiga uppgifter om områdets naturvärden utelämnats
eller förändrats.

Djurgårdens största naturvärde ligger i dess biologiska mångfald. Här lever
ett stort antal hotade växt- och djurarter, vilka klassats som hotade
(hotkategori L och 2), säilsynta (hotkategori 3) och hänsynskrävande
(hotkategon $ pä de nationella hotlistorna. Detta framgår inte i
samrådsforslaget.

De nationella hotlistorna har fastställts av Naturvårdsverket och är ett
verktyg i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i Sverige.
Listorna bygger på de av Internationella Naturvårdsunionen (ruCN) använda
hotkategorierna för globalt hotade arter. Varje hotkategori har sin speciella
innebörd.

HOTKATEGORI (HK)

O FÖRSWNNA

INNEBÖRD

arter som måste betraktas som försvunna som
reproducerande populationer.

1 AKUT HOTADE arter som löper risk att försvinna som reproducerande
populationer inom en niira framtid om inte hotfaktorerna
snarast undanröjs.

2 SÅRBARA arter vars överlevnad inte åir såikerståilld på läingre sikf
innefattar bl a arter med allvarlig titlbakagång i numerär
eller i geografisk utbredning och som möjligen snart kan
behöva föras till kategorin akut hotade.

3 SÄLLSYNTA arter som f n inte äir akut hotade men som iindå är i
riskzonen p g a att de har en utbredning som endera är
mycket lokalt begråinsad eller starkt utglesad samt dåirtill
bestånd som ofta åir individfattiga.

4 HÄNSYNSKRÄVANDE arter som inte tillhör kategori 1-3 men som åindå kräver
artvis utformad hiinsyn; hit hör såirskilt arter som alltjämt är
relativt allmiinna men vars biotoper åir starkt hotade.

Begreppen hotade, sällsynta och hänsynskrävande är uppsatta av
Naturvårdsverket och gemensamma för hela landet. Om man, som i
samrådsförslaget, gar in och byter ut begreppet hotade arter mot sällsynta
eller ovanliga arter åindrar man innebörden av hela texten.

Lagrum
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Hotade arter omfattas av särskilda planeringsbestämmelser i bl a
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naturresurslagen (NRL). I2 kap 3 § NRL anges att mark- och vatten områden
som är såirskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skall
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I propositionen till
naturresurslagen tas mark- och vattenområden som innehåller sällsynta och
utrotningshotade arter upp som exempel på ekologiskt särskilt känsliga
områden. Då Djurgårdens ädellövbestånd fungerar som livsmiljö åt ett stort
antal hotade och sällsynta arter bör de betraktas som ekologiskt särskilt
känsliga.

I naturvårdsverkets långsiktiga program för hotade arter betonas att
artbevarande måste vara en angelägenhet for alla sektorer och inte enbart ses
som en separat naturvårdsfråga. Regeringen planerar att i en proposition
våren 1993 sIå fast att ansvaret för artbevarandet är en fräga för samtliga
samhdllssektorer.

Naturvårdslagen har omarbetats under 1970- och 1980-talen. I maj 1990
presenterades ytterligare en överslm av lagen (SOU 1990:38) av
naturvårdslagsutredningen. I utredningen slås fast att det främst är hotade
arter och deras biotoper som behöver ett förstärkt skydd genom
naturvårdslagen.

Områdets strategiska betydelse, utveckling och förändring

I avsnitt 2.1., anges att "utgångspunkten för områdets planering är att det
kulturhistoriskt unika, natursköna området Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och
Djurgården är en av huvudstadsregionens viktigaste resurser". Det är av
strategisk betydelse för Solna och Stockholm att värna om området och
utveckla det vidare.

I avsnitt 2.3 anges att fortsatt föräindring och utveckling av området är
angeläget. Denna föråindring och utveckling fokuserar på markanspråk för
bebyggelse, trafikleder, idrotts- och friluftsanläggningar.

Fritidsforvaltningen ;rnser att samrådsförslaget genomgående har en stark
inriktning på ordnade aktiviteter för det röriiga friluftslivet. Områdets kanske
största värden för friluftslivet iir dess naturskönhet och de naturupplevelser
som området ger. De främsta insatserna for friluftslivet görs genom att
bibehålla och forstärka dessa värden och i andra hand genom att anlägga fler
aktiviteter inom området.

Förvaltningen anser vidare att samrådsförslaget belyser naturvårdsfrågorna
på ett passivt sätt. Områden för naturvårdens intressen tar på samma sätt
som områden för bebyggelse marken i anspråk. Offensiva åtgärder i form av
en strategi for naturvårdens intressen inom området efterlyses.
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Ny kunskap

I programmets avsnift '1,.4, framgfu att Djurgårdens höga naturvärden varit
kända under lång tid och att konflikten mellan bebyggelseintressena och
naturvårds/rekreationsintressena i området diskuterats vid flera tillfällen.
"När i princip samma frågor diskuteras i dag sker det- jämfört mot tidigare -
med utgångspunkt från ett nytt regelsystem om handhavande av
naturresurser och kulturminnen".

Man bör här tillägga att det inte enbart är utifrån ett nytt regelsystem som
denna diskussion sker idag, utan även med utgångspunkt från ny kunskap.
Världen över pågår en utarmning av jordens flora och fauna i en allt
snabbare takt. För att forsöka råda bot på detta globata problem har nya
tvärvetenskapliga forskningsgrenar vuxit fram sedan 1980-talets mitt, i
Sverige kallad Naturvårdsbiologi. Det åir alltså helt nyligen som
kunskapsbristen har börjat botas på bredare front rörande de krav som växter
och djur har på sin miljö, för att långsiktigt kunna överleva i livskr#tiga
bestånd. I bilaga 2 redovisas hur denna kunskap praktiskt kan tillämpas för
att långsiktigt tillgodose naturvårdens intresserri ekoparksområdet.

Samband och spridningsvägar

Förekomsten av samband mellan biotoper och mellan olika naturområden är
en mycket viktig faktor som styr växter och djurs möjligheter att överleva i
ett område. Fritidsforvaltningm anser att om den biologiska mångfalden i
ekoparksområdet ska kunna bevaras måste de samband som ännu finns kvar
mellan Ulriksdal, Haga-Brunnsviken och Djurgården tryggas.
Skogsbeståndens, i synnerhet ädellövbeståndens, utbredning får inte splittras
upp ytterligare. I programmets forslag till exploatering i Ulla Frescati och
Torphagen tas ingen hänsyn tiil dessa aspekter.

Skötselplaner

Fritidsförvaltningen menar att en forutsättning för att bibehålla och utveckla
naturvärdena inom området är att området sköts så att den biologiska
mångfalden långsiktigt bibehålls. För detta krävs skötselplaner som tar
hänsyn till olika arters krav på sin livsmiljö. Ädetlövskogarnas utbredning
och åldersammansättning måste aktivt planeras. Tillgången på död ved i
olika nedbrytningsstadier är en förutsättning for att behålla områdets
naturvärden. I samrådsförslaget saknas genomgående skötselplaner som ett
instrument för naturvårdens intressen.

Landskapsbild

Landskapsbildsanalysen, vilken sammanfattas i avsnitt 4.2, år punktvis gjord
och ger ingen helhetsbild. Analysen är heller ej ufford med samma ambition
över hela området. Landskapsbilden har huvudsaktigen studerats från
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trafiklederna vilket förvaltningen anser vara en brist. Det synes väsentligt att
landskapsbilden studeras från skategiska punkter även inifrån området.

Strandpromenader

! lvsnitt 7:1., artges schablonmässigt att "strandområdena bör goras lättare
åtkomliga för allmåinheten där framkornligheten ännu är dålig".

Fritidsförvaltningen anser att for de få strandpartier inom området som inte
har utbyggda parkvägar bör noggranna awägningar mellan olika intressen
göras. For att behålla områdets biotogiska mångfald måste vissa strandpartier
förbli oaser for de djur- och växter som är beroende av denna miljö. Genom
att göra alla stränder tillgängliga för friluftslivet minskar områdets
artrikedom vilket även innebär minskade naturupplevelser och minskat
rekreationsvdrde.

Miljökonsekvensbeskri'rn in gar

I programmets avsnitt 7.1, anges foljande; "För att få helhetsperspektiv bör
miljökonsekvensbeskrivningar upprättas i samband med detaljplaner inom
områdena". Förvaltningen anser att texten "detaljplaner" bör ersättas med
"fördjupad översiktsplan". I annat fall erhålls inget helhetsperspektiv i
planeringen.

Awägningar och förslag avsnitt 7

Enligt samrådsförslaget innebär de forändringsmojligheter som anges i Solnas
och Stockholms översiktsplaner "i huvudsak endast marginella konflikter med
naturvårdens, kulturminnesvårdens och frituftslivets intressen i området." Det
är oklart for förvaltningen hur denna bedömning har gjorts.

Fritidsforvaltningen anser att det åir omöjligt att göra en saklig awägning
mellan de olika intresseanspråken, oln man som i samrådsförslaget
undanhåller uppgifter om områdets storsta naturvärde, d v s forekomsten av
hotade arter och deras livskrav.

I Miljödepartementets promemoria (M91 /2624/7) anges utgångspunkterna för
regeringsuppdraget. Hiir anges bl a att de exploateringsforslag som är
aktuella i området bör vdrderas utifrån en utvecklad beskrivning av områdets
samlade natur-, kultur- och friluftsvärden. "Särskilt bör de sammantagna
effekterna för dessa värden belysas." Vidare bör redovisningen syfta till att
"ange en samlad och långsiktig inriktning för planeringen av området så att
områdets natur- och kulturvdrden tas till vara och skyddas mot ingrepp".

Förvaltningen anser att analysdelen saknas i utredningen. Utifrån det
omfattande underlagsmaterialet som presenterats, bl.a. av fritidsförvaltningen,
borde en mer kvalificerad analys ha gjorts innan man redovisar
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awägningarna och ståndpunkterna. Vilka bedömningsgrunder har använts,
vilka blir konsekvenserna av de gjorda awägningarna?

Fram skvdd

L

Enligt huvudtextens avvägning bör Norra Djurgarden, Södra Djurgården och
Ladugårdsgåirde skyddas som naturreservat eller naturvårdsområde eniigt
naturvårdslagen. Aven Haga-Brunnsviken bör skyddas "med hänsyn till
kulturminnesvårdens, naturvårdens och friluftslivets intressen. "

Enligt fritidsförvaltningen har norra Djurgården och södra Djurgården inkt
Ladugårdsgärde sådana kvalit6er att de dr motiverade att skydda som
naturreservat alternativt naturvfudsområde. Då områdena är mer eller mindre
isolerade från varandra är det viktigt att även spridningsvägarna mellan
kärnområdena säkerställs.

Fritidsförvaltningen är positiv till att norra och södra Djurgården säkerställs
som naturreservat. Grdnserna för området bör studeras närmare under
arbetet med att avsätta dessa som nafurreservat. Program för arbetet med att
avsätta områdena som naturreservat bör upprättas så snart Sto&holms
Länsstyrelse beviljat staden generell delegation (Stockholms
kommunfullmäkti ge beslutade 1992-02-17 att hos Länsstyrelsen begära
generell delegation att få inrätta naturreservat och naturvårdsområden).
Skulle generell delegation inte beviljas bör staden söka delegation specifikt for
norra och södra Djurgården.

När det gäller Ladugårdsgiirde.Kaknäsområdet framhåller utredningen att
detta område ej är kvalificerat som naturreservat varfor även
naturvårdsområde kan övervägas. Förvaltningen vill poängtera att valet
mellan naturreservat och naturvårdsområde ej beror på naturvärdena utan av
andra faktorer såsom forändrad markanvändning, behov av
friluftsanl äggnin gar mm.

För områden med höga naturvärden som ej ingår i naturreservaten bör
områdesbestämmelser och detaljplaner utformas så att vdrdena for natur och
friluftsliv bibehålls.

Fisksiöäns#

"Lrdustriområdet vid Fisksjöii.g skall i enlighet med markägaren,
Djurgårdsförvaltningens intentioner, avrivas och återställas som naturmark".
Fritidsförvaltningen ser med tillfredsståillelse att området föreslås överföras
till naturmark.

I programmet anges vidare att "Fritid Stockholm har bedömt det som
angeläget att vissa gröna korridorer kommer till stånd mellan
Hjorthagsparken och norra Djurgården". "Förutom trevliga och bättre
gångforbindelser uppnås på detta sätt spridningslänkar tilt fördel för djur-
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och väixtliv i park- och naturområden".

Fritidsforvaltningen har i sin utredning över friluftslivets intressen pekat på
behovet av en forbindelselänk mellan Hjorthagen och norra Djurgården för
att förbättra Hjorthagenbornas rekreationsmöjligheter. Att förbindelselänken
skulle förbättra spridningsmojligheterna för norra Djurgårdens växt- och
djurliv är osannolikt. N:irheten till norra Djurgården skapar dock goda
förutsättningar för att kunna skapa en relativt rik parkmiljö.

Bereiusvägen - Torphagen

Enligt huvudtextens förslag till åtgärder bör planeringen av nya bostäder vid
Bergiusvägen och nya bostäder samt kontor i Torphagen fortsätta. "Trots att
båda projekten innebär negativa konsekvenser för naturvardens intressen
överväger fördelarna" lyder motiveringen. Det åir för förvaltningen oklart hur
denna bedömning har gjorts.

I huvudtexten anges att bebyggelseförslagen står i konflikt med naturvårdens
intressen, bl a genom "behovet av att upprätthålla befintliga grönzoner som
viktiga låinkar i det ekologiska spridningssystemet mellan olika större
naturzoner. Därtill kommer att Torphagen dr ett värdefuilt område som
biotop och miljö för många arter inom växt- och djurvärlden."

Bergiusvägen och Torphagen har av fritidsförvaltningen bedömts fä stora
negativa konsekvenser för naturvårdens samlade intressen. Motiven till denna
bedömning framgår inte av huvudtexten.

Enligt fritidsförvaltningen utgör Torphagen den enda l«taroarande kontakten
mellan Djurgårdens ekbestånd och ädeltövbestånden i Brunnsvikenområdet.
De gamla ekbestånden fungerar som livsmiljö (biotop) för bl a hotade arter,
vilkas bevarande är av intresse för hela landet. Torphagen fyller en viktig
ekologisk funktion då det underlättar spridningen av bl a hotade växt- och
djurarter mellan norra Djurgården, Haga-Brunnsviken och LIlriksdal.

Ca 700 nya lägenheter vid Bergiusvägen innebdr, enligt fritidsforvaltningens
bedömnin& att norra Djurgården splittras upp ytterligare vilket på sikt
försämrar livsforutsättningarna for djur och växter. Förslaget far även
negativa konsekvenser för spridningsfunktionen genom att kontakten med
Torphagens ekbestånd forsåimras. Okat slitage och intensivare parkvård i
ekbackarna efter byggtiden är andra faktorer som leder till utarmning.
Vidare anser förvaltningen att om dalstråket skall kunna hållas öppet, vilket
är viktigt for landskapsbilden, torde ej så mycket bostäder kunna byggas här.

Planeringen av kompletterande bebyggelse med bostäder, skola, vårdcentral
m m i Torphagen och vid Bergiusvägen bör enl programforslaget fortsätta
"med håinsyn till invånarna i Ekhagen, Docentbacken och Lappkärrsberget
och områdets långsiktiga utveckling som en fungerande grannskapsenhet".
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Fritidsförvaltningen ifrågasätter prograrnmets slutsats att prioritera
utvecklingen av en grannskapsenhet framför ett långsiktigt bevarande av
hotade arter i livskraftiga bestånd. Det är oklart hur awägningen mellan
lokala, regionala och nationella intressen har gjorts i
huvudtexten.Fritidsförvalbringen anser att programmets karaktär av
samverkansprojekt mellan två kommuner borde kunna resultera i att man
undersöker om inte grannskapsfrågorna med bl.a. vårdcentral och skola
kunde lösas gemensamt med Solna kommun. På så sätt kanske man kunde
forhindra att stora natur- och rekreationsvdrden byggs bort.

Institutionsområdet på Norra Djurgården

Fritidsforvaltningen delar programforslagets åsikt att "Goda
utvecklingsmöjligheter för universitetet, tekniska högskolan och andra
forskningsinstitutioner dr ett viktigt nationellt intresse". Förvaltningen
instämmer även i slutsatsen att kulturvårdens och naturvardens intressen ger
restriktioner för nybebyggelse i områdena Frescati Hage, Lilla Frescati och
Kräftriket.

Lilla Frescati, Frescati Hage

I programmet för planering är en utbyggnad med drygt 40 000 krrm BTA
(motsvarar 4 st Wennergren center) fortfarande aktuell vid Lilla Frescati.
Fritidsforvaltningen anser att små kompletteringar, noga studerade med
hänsyn till kulturmiljö, natur och stadsbild, kan övervägas i Kräftriket, dock
ej i Frescati Hage och Ulla Frescati.

Fritidsförvaltningen har bedömt att förslaget får stora negativa konsekvenser
för områdets samlade naturvärden. Området kan således inte bebyggas utan
att stora naturvärden går förlorade. Fritidsförvaltningens motiv till denna
bedömning är att det i områdets ädellövbestånd lever ett stort antal hotade,
sällsynta och hänsynskrävande arter. Området utgör en betydelsefull del av
Brunnsvikenområdet vilket fungerar som spridningsväg, för djur och växter,
mellan norra Djurgarden och Ulriksdal. Skogen används dessutom som
undervisingsområde av Botaniska institutionen.

Kungliga Tekniska Högskolan

Enligt programförslaget tål området vid tekniska högskotan (KTH) relativt
omfattande komplettering och omvandli^g. Fritidsförvaltningen anser att
KTH:s eventuella utbyggnad ej ffu innebiira att naturmark i Litljansskogen tas
i anspråk för bebyggelse utan begränsas till att omfatta marken inom
befintli gt bebyggelsekvarter.
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Norra Länken - Österleden

I fritidsförvalhringens utredningar av naturvfudens och friluftslivets intressen
Oilaga 2, 4) har konsekvenserna av Österleden och Norra Länken inte kunnat
bedömas p g a bristande underlag. Utredningsplanen för Österleden har nu
varit ute på remiss varför förvaltningen tillfogar sina synpunkter på
utredningen.

I programmets förslag tiII åtgåirder framgår att "Trafikringen kring
Stockholms innerstad bör byggas ut i enlighet med trafiköverenskommelsen i
Storstockholmsförhandlingen". Denna slutsats motiveras bl a enligt foljande;
"Även lokalt vid Brunnroi-ker, samt norra och södra Djurgården iinebär en
utbyggnad av ringen övervägande positiva effekter för områdets natur- och
kulturvärden". Det är för fritidsförvaltningen oklart hur denna bedömning
har gjorts.

Fritidsförvaltningen anser att Österleden (och Norra Länken) i hög grad
kommer att påverka norra och södra Djurgårdens naturvärden, friluftsliv och
landskapsbild. Även om Österleden (lederna) förtäggs i tunnel kommer en
rad skrymmande anläggningar, såsom trafikplatser, utrymningsvägar,
nedgångar till driftsutrymmen, ventilationstorn (frånluft) och tiUufisintag att
tiggl i markplanet. Aven hanteringen av bergsmassorna efter sprängnin[s-
och/eller borrningsarbetena kan ta stora natur- och parkområdän i änspiat.
Den föreslagna tr#ikplatsen vid Lindaråingsvägen berör ett
ädellövskogsområde söder om vägen. Ett ingrepp hiir skulle få stora negativa
konsekvenser för södra Djurgårdens våixt- och djurtiv då området utgöi
livsmiljö for ett stort antal hotade och sällsynta arter. Forslaget innebär
dessutom att rekreationsvdrdena på Ladugårdsgärde spolieras.

Kv Cedersdal

Den tillbyggnad av Sveaplans gymnasium som föreslås i programmet skulle
få svåra konsekvenser för Bellevueparken och dess entre. Förvaltningen anser
att denna exploatering ej bör komma till stånd.

Beckholmen

Fritidsförvaltningen anser att Beckholmen i möjligaste mån bör göras
tillgänglig för allmänheten, varför bostadsexploatering bedöms som olämplig.
Västra delen av holmen bör bli park och den östra delen reserveras för
varvsverksamhet.

SLtrT

Bilagor: Program för planering av området Ulriksdat-Haga-Brunnsviken-
Djurgården med bilagorna 1. - 6.
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