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Ståthållarämbetets synpunkter på program förplanering av ett område omfattande Ulriksdal,
Haqa-Brunnsviken samt norra och södra Djurgården.

En stor del av det aktuella området utgörs av
mark som ägs av staten och som disponeras av
H M Konungen enligt beslut av 1810 års riksdag.
StåthåI1arämbetet är förvaltande myndighet meåDjurgårdsförvaltningen och UlriksdåIs Ätotts-
förvaltning som verkstäl1ande organ. Ämbetet
uppdrog hösten 1990 åt ttaturens Hus att utreda
om hela området som fick arbetsnamnet Ekoparken

sku1le kunna omvandlas tiI1 naturreservat.
Världsnaturfonden och StåthåI1arämbetet medverkade
i utredningen.

Det program som Stockholms stad och Solna kommun
nu presenterar omfattar i princip Ekoparken, dock
med undantag av Fjäderholmarna, som ju ti1lhör
Lidingö kommun. Området, som innehål1er stora natur-
och kulturvärden, är sårskilt intressant genom sitt
Iäge mitt i Sveriges huvudstad. Ett fylligt och komp-
lext material har tagits fram och med hänvisning tiI1
den korta remisstiden får StåthåI1arämbetet härmed
låmna synpunkter av mer aIlmän karaktär"

L

t

L

L



t

t

2 (3)

En utgångspunkt för Ståthållarämbetet är att ytter-
ligare exploatering inom befintliga grönområden ej
får ske- Detta har också redovisats i dispositions-
planen för Kungl Djurgården från år L964 och godkänts
av Stockholms dåvarande kommunalfulLmäktige samt
regering och riksdag. I planen redovisas också förslag
på genomfartsleder, områden för bostäder, institutioner,
kommunikationer m m. En förutsättning här är enligt
Ståthållarämbetet att ny bebyggelse ej negativt får in-
influera på omgrivande grönområden. Vidare måste utbygg-
naderna anpassas till befintlig bebyggelse och gies
karaktär av hus i park med stort hänsynstagande tiII
dess påverkan på omgivande friområden.

Ett resultat av Naturens Hus, utredning om Ekoparken
är insikten att de stora grönområdena måste förbindas
med grönstråk för att skapa spridningsvägar för flora
och fauna. Det är därför viktigt att trånga passager
såsom vid Tessinparken utmed Askrikegatan och vid
Torphagen och Bergiusvägen ej ytterligare exploateras
utan bevaras i befintligt skick.

Exploateringar i anslutning tiIl E 4 från Norrtull
över Frösundavik, Ulriksdalsfältet, Sörentorp och
södra Sollentuna kan betyda ytterligare 30 000 boende
i närområdet tiI1 Ekoparken.
Haga och Ulriksdals slottsparker, som är byggnads-
minnesmärken, får inte b1i nårströvområden. fstälIet
bör Iämplig andel inom exploateri-ngsområdena avsättas
och utformas för de boendes behov av grönytor för
kortare promenader, lekplatser etc.
Stor hänsyn måste iakttas vid utformningen av grator
och vägar, VA-system m m så att parkernas kulturella
skönhetsvärden samt deras natur och funktion somfrgröna lungorrt inte försämras på grund av negativ
miljöpåverkan i form av t ex luftföroreningar, dag-
vattenutsläpp och qrundvattenförändringar.

Beträffande gasverksområdet bör övervägas att istäI1et
för boståder i-nrymma institutioner kopplade ti11 de
olika högskolorna i området. Befintliga gasverksbygg-
nader, som av kulturhistoriska skä1 skal1 bevaras,
torde bättre 1ämpa sig för detta ändamåI än såsom
bostadskomplement.

Som tidigrare nämnts har i dispositionsplanen för
Kungl Djurgården redovisats olika 1ägen för genomfarts-
1eder. Sträckningarna av dessa är nu delvis ändrade
men ämbetets tidigare instä11ning kvarstår.
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Så 1änge lederna går under jord torde de negativakonsekvenserna för Ekoparken kunna bemästras underförutsättning att endast något enstaka luftningstorn- med mycket höga krav på råning - byggs inom å*"aåät.Högst en uppfa5! »or an1åggas mot f,iåirigövägen medavfarts- och påfartsrampei-uetagna undei ioia. oåttuskul1e medföra att områäet vid §torangsboiten ej be_höver ianspråktas för vägändamål

Området me1lan Stadion och Kungl Tennishallen har ut_rymmen för en rad olika idrotter" Ståthål1arämbetetdelar utredningens förs1ag att onrådet bör kompletteras
med ytterligare mark för idrottsändamå1, t ex viaStorängsbotten. En utgångspunkt bör vara att storlekenpå eventuella nya byggnaåer anpassas tiIl områdets nu_varande skala. ytterligare kontor bör vidare ej nyqqåsj-nom den s k idrottspaiken. Målet bör vara att områdetbibehåI1er den stora and.el grönområden som nu finns.Dessutom utgör området i sin norra del en viktig för_bindelse med det stora grönområdet på Gärdet.

f programmet redovisas en mosaik av skyddsbestämme1_ser med anledning av att något heltäckände lagligtorgan för att värna ornrådet ej finns idag. Fö;en rationell förvaltning av området vore det önskvärt
med ett institut av något s1ag, t ex Iex Ekoparken.I "{* skötselplaner som erfordras för hela ekåparksom_rådet kan en del av denna brlst på helhet övelbryggas
om erforderlig expertis inom natur- och kulturvåiå-
engageras i arbetet.
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