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StåthålJarämbetets synpunkter på program för planering av ett
område omfattande Ulriksdal, Haga-Brunnsviken sant norra och södra

Diuroården.

En mycket stor del av ifrågavarande område utgör statlig rnark för-

valtad av Ståthållarämbetet genom Ulriksdals slottsförvaltning och

Djurgårdsförvaltningen. Med anledning av de ofika krav på exploa-

te*rnq ses rrrrder ss\\åYs år trarslörtg lrrers y\b§\gsr'a(e glstå(e gess§-

Stockholms stads förslag i .översiktsplan -90 att inrätta natur-

reservat inom området tog ämbetet hösten L990 initiativ tilI en

utredning om förutsättningarna för bildande av naturreservat.

Utredning€D, som genornfördes av Naturens Hus i samarbete med WWF

och StåthåIlarämbetet, utvidgades i utredningen ti1l att omfatta

även mark som ej förvaltas av åmbetet. Hela utredningsområdet fick

namnet Ekoparken.

Det område som Stockholms stad och Solna konmun sedermera framtagit

ett program för omfattar i princip Ekoparken förutom Fjäderholmarna

som är beIägna i Lidingö kommun. området innehåLler stora natur- och

kulturvärden som blir än mer intressanta med hänsyn tiI1 det centrala

1äget i Sveriges huvudstad. På den korta tid som stått till buds har

ett fytligt material frarntagits. Med hänsyn ti11 komplexiteten i

materialet är det dock oförsvarligt att begära att genomarbetade syn-

punkter skall kunna lämnas inom den korta remisstiden.

Ståthåtlarämbetet får därför nu lämna synpunkter av mer svepande

karaktär.
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En utgångspunkt för Ståthåt1arämbetet är att ytterligare exploatering

inom befintliga grönområden ej skall ske. Detta har också redovisats

i dispositionsplanen för Kungl Djurgården från L96A och som godkänts

av Stockholms dåvarande kommunalförmåktige samt regering och riksdag.

I planen finns också redovisat vissa förs1ag på genomfartsleder,

områden för boståder, institutioner, kommunikationer m m. En förut-

sättning för ytterligare utbyggnader inoni dessa områden år enligt

ståthål}arämbetet att ny bebyggelse ej negativt influerar in på om-

givande grönornråden. En annan förutsättning är att nybebyggelsen

anpassas tiI1 befintlig beb.yggelse och ges karaktär av hus i park.

Ett resultat av Naturens Hus utredning om Ekoparken är vikten av att

de stora grönområdena förbinds med grönstråk för att skapa spridnings

vägar för flora och fauna. Det är därför viktigt att trånga passager

såsom vid Tessinparken utmed Askrikegatan och vid Torphagen och

Bergiusvägen ej ytterligare exploateras.

Exploateringar i direkt anslutning ti11 området, t ex på Ulriksdals-

fäItet, vid Frösundavik, söder om järnvägen vid Södra Brunnsviken ocl

inom gasverksområdet ej utformas av sådan omfattning att ekoparksorn-

rådet får karaktär av närströvområden. IstäIlet bör en 1ämpIig andel

inom exploateringsområdena avsättas för de boendes behov av grönyta

för kortare prornenader, lekplatser etc.
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Beträffande gasverksonrådet bör enligt ståthå1larämbetet övervägas

att istäIlet för bostäder inrymma institutioner kopplade ti11 de

olika högskolorna i området. Befintliga gasverksbyggnader, som av

kulturhistoriska skäI skall bevaras, torde bättre lärnpa sig för

detta ändamåI ån såsom bostadskomplement.

Son tidigare nämnts har i dispositionsplanen för Kungl Djurgården

redovisats vissa sträckningar för genomfartsleder. Sträckningarna av

dessa är nu delvis ändrade Eren änbetets tidigare instälIning kvar-

står. Så Iänge lederna går under jord torde de negativa konsekvensern

för Ekoparken kunna bernästras under förutsättning att endast något

ensaka luftningstorn, med höga krav på rening, anordnas inom

Ekoparken, t ex vid vattentornet i LiII Jansskogen. Vidare anser

StåthåIlarämbetet att högst en uppfart får anordnas, mot Lidingövägen

med avfarts- och påfartsramper belågna under jord.

området me11an Stadion och Kung1 Tennishallen inrymrner utrymmen för

en rad olika idrotter. StåthåI1arämbetet delar utredningens förs1ag

att komplettera området med ytterligare utrlmmen, t ex vid Storäng-

botten. En utgångpunkt för ämbetet är dock att skalan på eventuella

nya byggnader för idrottsåndamåI anpassas ti11 områdets nuvarande

ska1a. StåthåIlarämbetet kan ej acceptera att ytterligare kontor

nybyggs inom den s k idrottsparken. Hålet bör enligt

Ståthållarämbetet vara att området ska11 bibehåI1a den stora andel

grönonråden som nu finns. Dessutorn utgör onrådet i sin norra del en

viktig grön korridor och förbindelse med det stora grönområdet på

Gärdet.
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I programmet redovisas en mosaik av skyddsbestämmelser med anledning

av att något heltäckande lagligt institut för att värna onrådet ej

finns idag. För en rationell fÖrvaltning av området vore det, enligt

StitfiåI1arämbetet, önskvärt med ett institut, t ex lex Ekoparken-

I de skötselplaner som erfordras för hela ekoparksområdet kan en del

av denna brist på helhet dock överbryggas under förutsättning att

erforderlig expertis inom natur- och kulturvård engageras i skötsel-

planearbetet.
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