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UTT.TÖTBSLUT SOM TAGMS I SAMBAND MED KF OCH KS BEHANDLING AV
N'NÅCAN OM OS I STOCKHOLM 2004.

Principbeslut om Stockholms ansökan om OS 2004 (KF 30 oktober 1995)

t. OS ska anviindas som en drivkraft för att utveckla miljöarbetet i StockhoLn.

2. Md Stockholm som miljömodell för världens storstäder kan vi utveckla, förstiirka och visa
upp nya lösningar på miljöområdet för en internationell publik.

3. OS-byn i Hammaöy Sjöstad ska bli ett pilotprojekt för ekologiskt inriktad stadsplanering i
Stockhohn.

4. Stockholms OS-planer innssiil en satsning på mi§östyrt byggande. Även infrastruktur, bl
trafil:törsörjning och tekniska försörjningssystem ska styras och planeras med miljötåinkande
som utgångspunkt.

5. Det iir viktigt att presentationen av stadens ansökan om vdrdskap och förberedeisearbetet
genomsyras av ett offensivt och seriöst miljöarbete.

6. Stockholm ska inte bara minimera miljöskadorna utan fvärtom använda OS som ett
instrument för att driva fram ny miljöanpassad teknik och stadsplanering.

7. Staden ställer sig bakom OS-kommittdns miljöpoticy med den uttalade ambitionen att
anvåinda OS som en drivkraft för att utveckla miljöarbetet vad gäller bl a ekologiskfbyggande,
miljöanpassade transporter och vattenvård. OS-kommitt6ns mi§öpolicy ska konkretiseras i det
fortsatta arbetet.

8. OS-projektet har flyttats från den nona till den södra delen av staden för att undvika risker
för ingrepp i nationalstadsparken.

9. Det är mycket viktigt att inte utarma de gröna områden som idag finns i Stockholm.
Speciellt gäller detta med tanke på att Stockholms naturprägel är en av de kvaliteter som OS-
ansökan bygger på. Diirför ska gälla att varje kvadratmeter naturmark som skulle försvinna till
följd av OS-satsningen ska ersättas av lika stor yta nyskapad naturmark. Nettot får inte
minska. Ambitionen ska tvärtom vara att ett OS ska innebiira nettotillskott av naturmark.

10. Ett grundläggande krav iir återhållsamhet med parkeringsplatser och att persontransporter
till OS-arrangemanget ska ske med kollektivtrafik.

1"L. [ngen bilangöring eller parkering ska ske i Hammarbyhöjden. Detta innebåir att man bör
tilliimpa ett såirskilt boendeparkeringssystem. Under OS kan eventuellt gatuavstängningar
erfordras.

12. OS-anangemanget i sig ska genomföras med högsta möjtiga miljökrav.

13. Officiella OS-transporter bör ske med miljövänliga fordon.
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14. En utbyggnad av snabbspårvägen från Gullmarsplan till Hammarby sjöstad är viktigt.

15. För att garantera kvaliteten i OS-satsningens miljöarbete ska detta årligen utvärderas

genom en fristående miljörevision, utförd av certifierad miljörevisor och genomförd enligt god

miljörevisionssed. Rapporten ska vara öppen för granskning.

16. Svenska Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer ska ges möjlighet att
medverka i det fortsatta arbetet med OS miljöprofilering och miljöanpassning.

LT.Hela OS-projektet ska fokuseras på en långsiktigt hållbar utveckling, b[ a genom att
påskynda införandet av miljöstyrningssystem och ny miljöteknik.

18. Stockholms OS-ansökan bor följas upp i det lokala Agenda Zl-arbetet i staden.

L9. Det bör vara ett krav att det intrång som görs i den gröna kilen kompenseras i området,
exempelvis genom ett tillskapande av ett grönstråk från det nya bostadsområdet till
Nackareservatet.

20. Hela kedjan i exploateringsprocessen (av OS-byn), från planering till framtida drift och
förvaltning ska anvåindas för att utveckla nya lösningar för miljöanpassning av
stadsbebyggelse. Syftet iir att etablera ett mi§östyrt byggande som kan utgöra modell för den
fortsatta stadsplaneringen i Stockholm och andra städer"

21-. OS-projektet ska också syfta till att driva fram ökad kompetens inom svenskt näringsliv
och svensk förvaltning ndr det gäller långtgående miljötiinkande i allt från planeringspro@ss
och tekniska försörjningssystem för en stadsdel till systemföriindringar, tekniska lösningar och
drift av boende- och kontorsfastigheter.

22.Wojektet ska användas för att marknadsföra Sverige och Stockholm på mi§öområdet.

23.Inga nya anläggningar som gör intrång i nationalstadsparkens natur ska[[ byggas

L

24. Mi§öorganisationer som Förbundet för Ekoparken och Haga-Brunnsvikens vänner ska ges

möjtigheter att ge synpunkter på anläggningar i det fortsatta arbetet. (Alternativa förslag till
lokaliseringar skall också tas fram)"

Stockholms stads ansökan orn värdskapet ftir Olympiska spelen 2004 (KF 17 juni 1996)"

25. De förbättringar på mi§öområdet som ingår i OS-ansökan skall utgöra inriktning för den

fortsatta stadsplaneringen och miljöutvecklingen i Stockholm.

26. Alla anläggningar skall utformas/upprustas utifrån stränga miljökrav. Nya kunskaper ska
anviindas för att allra högsta miljöhänsyn skall kunna tas.

27. Ambitionen dr att den nya Olympiastadion skall bli världens mest miljöanpassade arena,

höga miljökrav stä[s och miljöprövning av anläggningen skall ske. Målen skall vara att
minimera energi- och vattenförbrukning, lokalt omhiindertagande av dagvatten, sunda och
återvinningsbara material till alla delar, minimera ingrepp och utsläpp av alla de slag.
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28. Transporterna under byggprocessen (ang arenan) skall ske från Hammarby Sjöstadssidan.

29. Nl bil- och bussangöring (till arenan) sker norrifrån via Sickla. Det finns inga bilvägar till
arenan från Hammarbyhöjden.

30. Det åir för staden viktigt att nationalstadsparkens vdrden siikerställs. Diirfö'r ska man få till
stånd en förbättrad dialog om hur man kan utveckla parkens miljö- och kulturhistoriska
värden. Detta bör ske i niira samverkan med miljöorganisationerna.

31. I en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen finns en rad åtgiirder för att förstiirka
nationalstadsparken som bör genomföras, b[ a förståirkt grönstråk från Lill-Jansskogen ti[[
Kampementsbadet, naturvårdsanpassad skötselplan av nafurreservaten på Nona och Södra
Djurgården och att stiirka de gröna sambanden norr om stadion.

32. I OS-ansökan och MKB-bilagan finns också åtgiirdsfOrslag för området kring
Brunnsviken. Även vissa åtgiirder som ej har direkt anknytning till rodd- och kanotarenan
finansieras av OS-budgeten.

33. Miljöorgansationerna f& status av officiell remissinstans i alla drenden som rör
nationalstadsparken.

34. Eftersom landsskapsbilden påverkas (av rodd- och kanotarenan) och Brunnsviken ligger i
nationalstadsparken bör anläggningen endast uppföras som ett provisorium som tas bort efter
os.

35. Den nuvarande s§utbanan ( i Kaknäs) läggs ned och efter OS skall området återställas till
naturmark.

36. Fördjupade miljökonsekvensbeskrivningar ska[[ genomföras för detaljplanepliktiga
anläggningar.

L 37. En analys ska'göras av OS-projektets inverkan på en hållbar utveckling.

38. Ett siirskilt miljöprogram har tagits fram för Hammarby sjöstad.
Det omfattar utöver bebyggelsens utformning och stadsdelens tekniklösningar också frågor om
behandling av förorenad mark, rivning av befintliga byggnader och materialåtervinning,
sjörestaurering, luft och bullerfrågor, transporter och byggprocessen.

39. Målet åir att Hammarby sjöstad så långt som möjligt skall vara självförsörjande och vara en

del av slutna kretslopp. Energiförbrukningen skall minimeras och energin skall komma från
förnybara energikä[or. Vattenförbrukningen skall minimeras, avfallet källsorteras och
näringen utnyttjas. I-okalt omhändertagande av dagvatten skall ske. Byggmaterialen skall vara
förnybara och kunna återanvåindas eller återvinnas och ha minimalt innehålI av
miljöförstörande ämnen. Ågången av material riiknat per boende skall minimeras.

40. Konkreta projekt i Hammarby sjöstad kan vara urinseparerade toaletter, femvåningshus i
fömybart triimaterial, inomhusstationer för elbussar, bilpooler som minimerar trafiken,
eneryieffektiva vitvaror och belysningar, konsumenprojekt, solceller, solpaneler på hustaken
samt miljöviirdar och ökad drift och underhållskompetens hus fastighetsförvaltarna.
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41. Hammarby sjöstad skall ha ett miljövänligt transportsystem och väl utbyggd
kollektivtrafik. Målsättningen skall vara att minska beroendet av bil som transportmedel. I det
fortsatta arbetet skall man överväga åtgärder som exempelvis bilfria områden, bilpooler,
fördelar för miljöanpassade fordon och parkeringsnormer under det normala.

42. Staden, berörda företag och nationella organ föreslås samverka för forskning, utveckling
och genomförande av ny frontteknik för ekologiskt byggande i urban miljö.

43. Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer skall erbjudas ett ndra samarbete i
utformningen av Hammaöy sjöstad och OS-byn som spjutspets som hållbar utveckling.

44.Med hjälp av OS kan vi bygga upp och utveckla svensk kompetens på den viktiga och
snabbt expanerade miljömarknaden, vilket ökar framtida exportmöjligheter.

45. OS skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholmsregionen och diirmed
etablera Stockholm som miljöförebild för storstäder världen över.

46. OS-bolaget har föreslagit att miljöorganisationema i Sverige skall skapa någon form av
"Grsen Watchn för OS 2004. Förhoppningen iir att miljöorganisationerna bl a i denna form ska
bidra till att OS-planerna förbättras ytterligare på miljösidan.

47.Tre nya grönkorridorer planeras, dels på bägge sidor av Sickla kanal från Nackareservatet
till Södermalm, dels från reservatet via Kolerakyrkogården till Årstaskogen och dels från
Hammarby sjö till Svindersviken.
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48. En 2 ha stor park (Ilmaparken) anläggs i Hammarbyhamnen.

49. Nya naturstråinder anläggs vid Lugnet.

50. En parkkonidor anläggs liings jiirnvägsspåren i Södra Hammarbyhamnen.

5l-. Parkområdet kring Ekbacken på Sickla Udde skall utökas.

Lokalisering ay ny OS-arena ( KS 513 L997,KF 1T31997)

52. Ingreppet från Victoria i Hammarbybacken minskas med ca 1,4 hektar.
Schaktmassorna minskas med 50 Vo jämfört med det ursprungliga förslaget.

53. Inga schaktmassor behöver läggas upp i Hammarbyskogen eller andra delar av
grönområdet.

54. Nabkareservatets grönkil in mot Årstuskogen så att de biotogiska spridningsvägarna
ftirbättras.

55. Grönkorridorerna i strandzonen skall förstärkas.

56. Parkmarken i Hammarby sjöstad skall utökas.
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57.Ett kommunalt naturreservat inrättas för att säkerställa att Stockholms stads kvarvarande
del av Nacka-Tyrestakilen kring Lilla Sickla bevaras. Reservatsgränsen föreslås gå i
dalgången strax öster om Hammarby skidbacke.
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