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Remissvar från Stockholmspartier ang förslaget till plane(ng for områdena
Ulriksdal-Haga- Brunnsviken- Djurgården dvs(-ekopa rke_il
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Det är med forvåning man läser programgruppens fdrslag. Uppdraget från
regeringen den 2l nov I99l var at Solna och Stockholms k-ommuner skulle
redovisa hur de i sin planering avser att ', tillgodose naturvårdens. kulturvårdens
och friluftslivets intressen i området krirg Haga-Brunnsviken sir.,t Utrit sad
och N och S Djurgården". Dessa områden kallas i fortsättningen Ekoparken.
llogramgruppen har i ställer, med {ä undantag, (Sörentorp, Frösundavik och
Fisksjöäng) valt art tillgodose exploateringsintressena oberoende av vad
instanserna för natur- och kulturminnesvård, friluftsliv och miljö säger.
Programgruppen säger helt riktigr att Ekoparkens cenrrala läge gör ätt
exploateringstrycket kan bli stort, men det är ju ft)r att dessi intressen inte
skall {ä styra som hittills som urredningen kommit till stånd.

Programgru-ppen borde haft en bredare sammansättning med representanter
från övriga forvaltningar. Då hade säkert också en del av-uppenbara felaktigheter
undvikits t ex påståendet att Stockholms och Solnas öveisiktsplaner endä'st
innebär " marginella konflikter med naturvårdens, kulturvårdeni och
friluftslivets intressen i området" (Kap 7.I sid 39)

En exploatering av den omfattning programgruppen ftireslår skulle oåterkalleligt
. förstöra värden, som skulle tillgodoies, Ut a minga utrorningshotade arter,

som är av narionellt intresse att bevara. Se Bil 2 Naturvårdens intressen,
konfliktkarta och narurvärdeskarta. I prograrn{örslaget talas cm
"markanspråll',"förändring" och "utveckling". Mirkanspråken g?iller ensidigt
utbyggnad. Ekoparken har också markansprit for att kuirna bibähåila sin
biologiska mångfald och vara tillräckligt stor f<ir am inre slitas ner av besökare.
Man måste också vara_sparsam med att rrförändra,' och ',utveckla,'Ekoparken
med anläggningar for friluftslivet. Områdets största värde ftjr besökaren år dess
narurvärden och skönheg inte i anläggningar och atuaktioner av oldka slag.
Detta är något som inte minst udändska turister uppskattar: Oexploaterad
vacker narur utan en massa anordningar i direkt anilutning till hul,udstaden!

, Det skall vi ta vara på och inte plottra bort. Vissa forslag i programmet står i
I direk.t.strid .med narurvårdens i^ntressen r ex att alla sträaä-iaaen skall göras
I lätt tillgangliga och skidanläggningen på Hagakullen.

Beträffande utbyggnadsplaner måste man skilja på önskemål och behov. Flera
önskemål om utbyggnad kan tillgodoses på andia ställen eller i lokaler som
blivit le^d/iga..T ex kunde Domänverket överta SIPUS lokaler i kv Skogskarlen i
stället föi atr.bygga nym i kv Torphagen som inte bör bebyggas alls. Tärphagen
är den enda kontakten mellan Djurgårdens ekbestånd och Brunnsvikens
ädellövskog. "Dema samband är av sror betydelse för bevarandet av de hotade ,
sällsynta och hänsynskrävande arter som lever i ekoparksområdet.
Bebyggelseforslaget {är mkt stora negativa konsekvenser ft)r växt- och djurlivet
då de garnla trädbestånden utgör livsrum för arter vars bevarande är au irrt.esse
för hela lander" ( !il ? sid 44, 3:16) Det är inte heller längre akruellt atr flytta
I;ä^rarhögskolan till Albano. I övrigt {är utbyggnader krin§ instirurionerna'endasr
utfdras så att narur- och kulrurvårdsinuessenä tillgodosei. Beträffande
"Japanskrapan" uppfyller den inte de av staden såilda kraven for stadsbild och
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$ljri. Om konso rrir;Å inre kan rätta sig efter de kulrur- och stadsbildsmässiga
förutsättningarna måste hoteller läggas någon annansrans. Tillbyggnaden vif,
Sveaplans gymnasium bör inte heller komma till stånd.
Det är utmärkt att också de angränsande bebyggelseområdena redovisas, då
den samlade bebyggelsen i och omkring Ekopailien kommer am innebära en
mkt stor.miljöpåverkan, ryvärr mesr av negadt art. Miljöförvaltningen rar upp
den ökade belastningen av ft)roreningar som trafiken titt de foresligna
bostäderna, institutionerna och arbetsparsena intill och i Ekoparkin skulle
medföra. Föroreningarna borde ju istäilet minskas (Miljö bil S^s I3).
Sammantaget blir. de nya arbetsplatserna fler än de nyi bostade..r, i förslaget,
Ir4. trycket^på_ bostadsmarknaden inte kommer att minska. Enligt
Regionplan -90 bör man satsa på am bygga arbetsplatser i de södri, på
arbetsplatser underftirsörjda regiondelaina i stailet. Oarfor bör antalei
arbetsplatser inom de föreslagna bostadsområdena skäras ner. Då minskar
också trafiken och föroreningarna. Förbi är också den tid då bostäder
automatiskt kunde finansieras med kontorsbyggen.

För övrigt har programgruppet flera goda {örslag till forbättringar så länge dessa
inte kommer allt &i ryV_.\.t i kollision med exp-loateringsintr.ir.rr" t ei att
norra delen av Ulriksdalsfältet lämnas som narurmark så att sambandet mellan
Järvafältet och Eko-parken bibehålls, att Igelbäckens omgivningar skyddas
liksom pye.1jay1 gard. Positivt är oikra friislaget att åteöppraä lorUindelsen
mellan Ulriksdal g* gy"nsviken genom att sänka ned liergshamravägen,
fcirbattringarna-vid Polska udden samt att anslutningen Norrl Länken_
Lidingövägen flyttas närmare Värtahamnen så att splort- och
idrottsverksamheren vid Ryttarsdadion och östermalms Ip inre störs.

Den allvarligaste bristen i underlaget är dock att konsekvenserna av de
expioateringar, som kanske kommer påverka Ekoparken mest, inte har kunnat
belysas. på grund av det ofullständiga tnderlaget dis österleden-Norra Länken
o_ch utbyggnaden av hamnverksamheten. Miljci- Fritids- och
Kulturförvaltningarna anmärker på det bristande underlaget
"Fritidsförvaltningen anser att naturvårdens och fliluftsfivlts intressen till stor
del har förbisetts i..utredningsplanen for Osterleden. Miljökonsekvenserna
gällande natur, miljö och rekreation beskrivs mycket översiktligt och bedöms
utifrån ett bristande underlag" (Tjänsteutlåtandä ang österledän I992-04-30 s
1)._Miljöförvaltningen säger i sin remiss bl a ,,De sfmlade miljökonsekvenserna
av Dennisöverenskommelsen är bristf;illigt utredda...,, och ',Ffån
miljösynpunkt är underlaget for ett slutlgiltigt ställningatagande till österleden
ofullständigt utan en miljökonsekvensbäacimning ,u äe sä-*arrtagrra
$lj-<i-eft"e!!erna av.Dennisuppgörelsens olika förslag (Tjänsteutlåtaride lgg2-
04-29 s I). Den skarpa kritiken kommer inte alls fam i programgruppens
s.ary.ma1drag och förslag. Ingen ver ännu var på Lindarängsuagerr-ör?ärleden
skall gå i.dagen. Föslaget om trafikplats strax norr om Boigen"spolierar
Ladugårdsgärdets, rekreationsvärde,horar djurlivet och ftirfulariandskapet.
Föutom.oacceptabla frsiska ingrepp och lufrftiroreningar kommer buflrät av 60
000 fordon/dygn art lägga sig som en mata över omiådet. i Op 90 ftrr
Stockholm står am " Områdets stora värde ftir rekreation gör att
Ladugårdsgärde bör säkerställas om narurreservar', Om österleden olyckligwis
genomfcirs måste ru.nnelmynningen läggas så nära Frihamnen ,orn -.ijligt.Beträffande Österleden-Norra La-nken äislutning till Lidingövägen b<ir äen
läggas i Värtahamnområdet och sedan i tunnel(-knnarts fo-Ä.rrtrrer här ev
på bangården mellan Hjonhagen, Gärdet och Värtahamnen som
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programgruppen föreslår på sid 55). En tlafikplats vid Lidingövägen-
Storängsvägen, som projektgruppen fdr Osterleden redovisar, mäd f OO OOO
fordon/dygn skulle {örstöra ft)r sport- och idrottsverksamheten på
Storängsbotten väster om Storängsvägen. Det skulle särskilt drabba
ridverksamheten då ridhus, stallar och ridbana ligger intill Storängsvägen.
Storängsbotten omedelbart väsrer om Storängsvågen urgör också livsium för
hotade arrer och länk där spridningsmöjligheierni bör forbättras.
Storängsbotten norra 4:4. Hjorthagen lig§er isolerat från strövområden. Ett
grönt samband bör återupprättas mellan Hjorthagsparken och UgglPparken.via
Norra Storängsbotten.

Stockholms hamns planer på att bygga ut färje- och godstrafiken i Värtan-
Frihamnen och forlagga all oljehantering rill Loudden {är kraftiga negativa
konsekvenser för miljön inte bara i Stoikholm, med ökning aitra{if och
{öroreningar utan även för innerskärgården som redan ar härt drabbad av
fdrgetrafikens svall 

. 
och utsläpp med standerosion och bottendöd som foljd.

Endast L/4 av godset som kommer rill Stockholm har Stockholms län som
slutmål. Hamnens planer bygger på am Norra Länken-österleden blir av, vilket
innebär en fortsatt satsning på biluansporter med buller, avgaser och
trafikstockningar som följd. Detta är system som redan."rries fciråldrade på
kontinenten. Där satsar man mer på miljövänliga, spårbundna transporter.

k-1,--

L

L

L

L
//

Sammanfattning
Allmänt
Utgångspunkten för Ekoparkens planering bör vara atr bevara och {örbättra
områdets narur-,kultur-och rekreåtionsvärden nu och fdr framtiden.
Naturvärdeskarran Bil2 bör ligga till grund ftjr detta.
N.ed.an uppräknade områden hotas av bebyggelse eller trafikleder rrots att d.e
alla innehåiler livsrum för hotade arter) vari bevarande är av inbternationellt
intresse. Vissa av dessa områden utgör svaga länkar, där
spridningsmöjligheterna bör forbättras.
Skogskarlen I:I5, Torphagen 3:16, de gröna delarna av lJniversitersområdet
lrt3^ o.9h 3:14 (Bergiusvägen), Frescati hage 3:II, Lilla Frescati 3:12,
trkäftriket 3:Il, området mellan Fiskartorpsvägen-Storängsvägen-Lidingövägen
4:I4_(Ostermalms IP, Ryrrarstadion och f;tltriäbanan) sa-mt Ladugardigardät
vid Lindarängsvägen 4:23.

ry Ekoparken bör göras till naruresarvar med tilläggsbestämmelser ft)r
byggnadsminnesområden och kulturhistoroskt vardehilt bebyggelse.

Nedan tar vi bara upp synpunktet som skiljer sig från programgruppens förslag.
I -"jy åll komplemerar vi dem eller betonai det vi ryckär ai viktrgt. 

^

Miljö:
En samlad miljökonsekvensbeskrivning av Dennisfcirslaget måste göras samr
en miljökonsekvensbeskrivning av ösrierledens effekter pa luft, maik och
vatten. I;äge och kostnader for rening av spolvatten, redovisning av
utrymmningsvägar och tillårter till dessa mm måste göras innan slutlig
:r:I{fg tas till Ös1erlede,n. I övrigt se Miljöförvaltniägens riänsteudåtä'nde
1992-04-29 samt Fritidsftjrvaltningens tjänsreutlåtandö L992-04-30 över
Ö_sterleden och tjänsteutlårande t{gZ-Oi-29 över programmet for Ulriksdal-
Hag.a-Brunnsviken-djurgården s 12. En miljökonsikvänsbeskrivning av den
ökade båttrafiken till Stockholms hamn bör.göras. En seriös utredriing om
detta har inte gjorts.
Bebyggelse:
Ingen nybeby^ggelse i Sörentorp med undantag f«ir viss komplettering av bef
verksamhet, S|ggsfarlen, Topihagen, vid Bergiusvägen, Fröscati ha[e, Lilla
Frescati, och Fisksjöäng. Fröiundävik: inga fler konlor. ABA-tomtei och
Stallmästargården: endast låg bebyggelse som kan godtas av kulturvårdande
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myndighet och ej på narurmark. Japanskrapan: anpassas till Brunnsviksmiljön
eller byggs på annat ställe. Sveaplans gymnasium: ingen tillbyggnad.
Institutionsområdena(utom Frescati hage och Lilla Frescati): utbyggnad kring
bef institutioner får endast utföras så att narur-och kulrurvårdsintressena
tillgodoses och narur och strandzoner ej tas i anspråk.
Ängränsande områden:
Ulriksdalsfåltet: norra delen bör ej bebyggas. antalet arbetsplatser bör skäras
ner.Frösunda: ftrre arbetsplatser. Stor hänsyn måste tas till Stora Frösunda
gård och övrig värdefull bebyggelse. Norra Station: färre arbetsplatser. )ärva
krog: svårbedöämt med utgångspunkt från materialet. Det kan bli ännu värre än
Scandichotellet. Viktigt arr rrädplanteringen mellan bebyggelsen och
Brunnsviken blir av !

Naturvård och rekreation
Sparsamhet med anläggningar {ör friluftslivet så att narurvärden ej forstörs.
Undersök om ridsporten har behov av befintliga stall och ridhus i Frösundavik
och f d Veterinärhöskolan liksom staller vid Bellevue för rid- och/eller
körverksamhet. (Ri.dning iir som bekant i stor utsräckning en flicksport vilket
bör uppmuntras). Aterställandet av den narurliga gångftrbindelsenheflan n
Brunnsviken och Ulriksdal genom en sänkning av Bergshamravägen är mycket
angeläget. Linvävartorpet 2:3 måste återställas genom att schakimassorna tas
bort och odlingsmarken återställs. Bullret skall givewis åtgärdas vid källan dvs
ett.snyggt bullerplank mor E4:an. Förutom kulrurvärdet i odlingsmarken rar
bullervallen bort mycker och älskad mark ftir rekreation
Trafik
Trafiken måste minskas. Österleden skulle göra att den ökas. österleden skall
alltså inte byggas. Om den rrors allt byggs Ååste tunnelöppningen bort från
L,adugårdsgärde. Norra Länkens anslutning till Lidingöviigen b-or ske närmare
Vdrtahamnen och inre vid idrorrs och ridanläggningarna. Ä1 oljehantering {är
inte koncentreras till Loudden då det förutsäiier österleden. Koncentration av
f;irje-och godstrafik skall inte ske till Stockholm. Gods till andra regioner skall
inte behöva- transporteras genom Stockholm. En storleksgräns bör sättas på
f.rtyg som {är gå in till Stockholm.
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