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Förbundet for Ekoparken och Naturskyddsforeningen har erhållit ett "underlag för diskussion"
som avser Stockholms stads OS-ansökan. Underlaget har lagts fram av OS-kornrnitiens
milj öansvarige Mikael Edel stam och borgarrådssekreteraren Charl otte Svensson (O S -
projektets foreträdare) och uppfattas av oss som deltagit i diskussionerna som väl förankrat..
Dessa båda har uttryckt en önskan om en reaktion från miljöorganisationernas sida inför den

politiska referensgruppens sammanträde den 13 maj..

Detta är förbundets svar. Naturskyddsforeningen avger ett eget svar.

Allmänt kan sägas att diskussionerna pägätt under mycket kort tid, under stor tidspress och
inte varit särskilt djupgående. Miljöorganisationerna har inte givits möjlighet att studera vare
sig arenan eller OS-byn närmare. Det enda som diskuterats mera utförligt är kanotstadion i

Brunnsviken. Den har diskuterats mellan OS-projektets floreträdare och foreträdare för
Förbundet lor Ekoparken.

Brådskan är begriplig rned det tidsschema som gäller flor OS-ansökan. Vad som är obegripligt
är dörernot varfor dessa diskussioner inte initierats långt tidigare. Först i.o.rn. forbundets brev
till Internationella olympiska kommitten har OS-kommitten och Stockholms stad visat något
intresse for att på allvar diskutera OS-ansökan med rniljörörelsen.

Vårt svar är därför i högsta grad preliminärt. Det disponeras enligt följande:

1) Allmänna synpunkter på OS ur rniljösynpunkt.

2) Stockholms stads beslut orn miljöpolicy for OS

3) Arenan, OS-byn, kanotstadion mfl. anläggningar

4) Stockholms stads faktiska rniljöpolitik

L 5) Forbundets prelirninära ställningstagande

Allmcinna synpunkter på OS ur miliö.synpunkt

Ett OS är en mycket kraftig resursförbrukning under kort tid, koncentrerad till ett rnycket litet
område. Ett exempel på detta ur planeringen lor OS i Stockhohn. Enbart for ett ridmornent

skall sand läggas ut på Ladugårdsgärde i en rnängd som motsvarar vad som ryms på 1.500-

2.000 lastbilar rned släp. Sanden kommer troligen att importeras från Danmark. Flygtrafik är

oerhört energikrävande. OS förutsätter mycket omfattande flygtransporter av alla idrottsrnän,
journalister, funktionärer och'utländska besökare. Anläggningar byggs som efter 16 dagars

användning är svåra att använda för andra ändamåI. Anläggningarnaät svåra att placera in i

befintlig stadsmiljö och natur.
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Ett sommar-OS kan darfor aldrig i sig självt utgöra något annat än en kraftig miljöforstörelse.
Detta har Internationella OS-kommittdn insett. Därflor har IOK utftirdat riktlinjer för
genomforandet av OS som går ut på att så långt möjligt begränsa miljoskadorna. Detta avses
ske genom
1) att säkerställa att alla anläggningar och aktiviteter i samband med OS uppfyller alla
nationella och lokala miljokrav
2) attkräva att OS integreras med miljön på ett harmoniskt sätt och att detta görs troligt
genom milj okonsekvensbeskrivningar
3) att kräva att lokala, regionala eller nationella miljöorganisationer konsulteras och att kräva
att deras uppfattningar om OS-projektet återges i ansökan
4) att kräva att funktionärer, deltagare, allmänhet m.fl. görs till foremål för en

mi lj ö m edvetand ekam panj
5) att stimulera till framtagande av ny, miljövänlig teknik
6) begära en redovisning av hur avfall, vatten- och energifrågor behandlas i OS-anläggningarna
7) begära en redovisning av hur transportfrågorna behandlas för att minimera
luftfororeningarna.

Utvecklingen av ny, miljövänlig teknik for energiforsörjning, avfalls- och vattenhantering,
byggande, transporter m.m. är inte avhängigt OS. Tvärtom skulle det vara bättre om denna
utveckling korn till stånd utan ett OS. OS i sig innebär en miljoforstöring.

Stockholms stads n i ljöpoli cy.ft)r OS

Det förefaller också som om OS-kommitten i Stockholrn och Stockholms stad har insett detta
och att man måste skapa ett "positivt miljönetto" för att for sig sjalva, lor IOK och för
miljörelsen kunna motivera en ansökan om att favara värd lor spelen är 2A04.

Därfor har OS-komrnittdn tagit frarn en rniljöpolicy - "Stockholm - Sustainable City" - sorr.r

antagits av Stockholms kommunfullmäktige i oktober 1995. Denna rniljöpolicy gör - sorn titeln
antyder - en mycket långtgående utlitstelse: "Stadens kandidatur är oupplösligt förenad rred
hela Stockholms rniljöprofil och utveckling.... En politisk vision om en regional utveckling rned

hållbara framtidslösningar - sorx borjat omsättas i handling - kan vara det sorn ger Stockholnr
segern när kandidaturen bedörns." (s 2)

Det finns anledning att stryka under några av orden: hela och reqional. Miljöpolicyn gäller
således inte bara OS-anläggningar och OS-aktiviteter. Varfor? Jo, därför att man syftar till att
"globalt ansvarstagande" som behandlar "storstädernas utmaning" ifråga om "avfall, vatten och
avlopp, trafiksystern, energisystem, ekologiskt byggande och stadsplanering" på lång sikt. (s 2)
Eller med föredragande borgarrådets - Mats Hulth - ord: "En offensiv rniljösatsning - med
Stockholm som miljörnodell for världens storstäder - ska vara en hörnsten i kandidaturen för
värdsskapet for OS." (Komnrunstyrelsens utlåtande 1995'205, s 4i46)

Uttryckligen behandlas växthuseffekten. En tänkbar effekt av en satsning på ett uthålligt
transportsystem anges bli :

"Den skulle ge Stockholm en ledande position bland ansvariga städer när det gäller
koldioxidutsläpp och klimatfrågor.." (s 6).

Ar enan, O S-b1tn, kanot.stadi on nl.fl.. an lci ggt ingar

Arenan
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Arenan har hitintills bara diskuterats rnycket ytligt. OS-projektets foreträdare har hänvisat till
pågående arkitekttävling. Därför saknas florutsättningarna for att hysa någon mening om
arenan. Andra miljöorganisationer än förbundet har större anledning attyttra sig om arenan.
Den i förbundets perspektiv viktigaste aspekten på arenan är bevarandet och stärkandet av
grönskilen från Nackareservatet till Svindersviken-Finnboda, som har viss betydelse sorn
spridningskorrido r till Ekoparken söderifrån.

OS-byn - Hammarby sjöstad

Det miljöprogram som är under utarbetande tillsammans med kommunala förvaltningar och
represenanter for byggnadsbolag och byggherrar har vi inte fätt ta del av. Därfor kan vi inte
avge någon uppfattning om detta OS-projekt. Ur forbundets perspektiv är ett ekologiskt
byggande och utformningen av en stadsdel med mycket liten miljopåverkan av mycket stort
intresse som möjlig forebild för den bebyggelse som redan finns inorn Ekoparken.

Kanotstadion i Brunnsviken

Vi har tagit del av programmet för denna anläggning, skisser över utforandet och en prelirninär
milj ökonsekvensbeskrivning.

Vi kan inte acceptera en pennanent anläggning. Förslaget att på Brunnsviken skapa en
permanent kanot- och roddstadion vittnar om total brist på lorståelse av det historiska
landskapets värden. Till detta landskaps värden hör självklart en obruten vattenspegel och en
obruten strandlinje.

En mycket begränsad (inte 100 nr bred) ut§zllnad av norra Brunnsviken invid E 4 kan vara
positivt men måste studeras inom ramen for en helhetslösning for norra Brunnsviken innan
forbundet kan ta slutgiltig ställning.

Båeskvtte på Kaknäs

Detta projekt har inte diskuteras mer än i forbigående. En pennanent anläggning är utesluten.
Området avses bli ett naturreservat.

Ovriea anl".s.sni!.qar o qlr aktryrtcter

Dessa omfattar Storängsbotten (bordtennis, tennis och ridning), Ladugårdsgärde (ridning) och
Lill-Jansskogen (terränglöpning). Dessa projekt har inte diskuterats alls.

S to c kho lnts .stads .fakti,s ka m i I j öpo I i t i k

Ställd mot den av kommunfullrnäktige antagna miljöpolicyn lämnar Stockhohns stads faktiska
miljöpolitik åtskittigt att önska. Därmed avser vi inte gången tids miljöpolitik, som har såväl
sina ljusa sidor (gröna kilar, vattenrening, tunnelbana) som sina rnörka sidor (rivningen av city
och Klara, borttagande av spårvagnar och trådbussar, det omfattande motorvägsbyggandet in
mot cetnrum), utan den rniljöpolitik sorn bedrivs just nu.

Särskilt ur ett globalt miljoperspektiv är Dennispaketets storsatsningen på vägtrafik fullständigt
bakvänd och beftingd. Om de båda motorvägsringarna forverkligas fär man istället hoppas att
Stockholm av den övriga världen utses som. eJt avskräckande exempel - vilket väl inte var
avsikten rned "rniljörnodell för världens storstäder".
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Även i ett regionalt perspektiv är denna vägtrafiksatsning katastrofal. Den leder tilljust det
som miljöpolicyn vill undvika - utvecklingen mot "de amerikanska bilsamhällena" (s 6). Så gott
som samtliga av Stor-Stockholms gröna kilar kommer att korsas av nya motorvägar, med på
sikt tillhorande exploatering. Ekoparken - som är starkt beroende av dessa spridningsvägar -
kommer att kvävas. De lokala ingreppen i Ekoparken är betydande: Bellevues 17OO-talspark
skadas, landskapsrunme vid Roslagstull och Laduviksstråket rarxponeras, Storängsbotten får
ett nytt störande inslag, Ladugårdsgärde blir en ny infart till Stockholm m.m.

Ett positivt inslag är bildandet av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
(Ekoparken). Emellertid har bildandet inte lett till mer än marginella forändringar av
exploateringsplanerna inom detta område. Några projekt har utgått medan andra - såsom
Fysikcentrum - har tillkommit. Idag är fler byggnadsprojekt än någonsin aktuella inorn eller i
omedelbar anslutning till Ekoparken. Ingenstans är diskrepansen mellan uttalade rniljomål och
faktisk politik större än beträffande den forsta nationalstadsparken. Detta kan man inte bygga
en OS-ansökan på.

För h m de ts pre I i m i n cira st{il lnin gs tagan d e

Förbundet betraktar de diskussioner som förts sorn inledande. Det vore därfor fel att avge ett
slutligt ställningstagande.

OS är i sig och kan aldrig bli en miljösatsning. Men ett forsök att göra OS till en hävstång som
vänder utvecklingen och ger Stockholm en verklig miljöpolitik för en långsiktigt hållbar
utveckling i ett globalt perspektiv vore värd att stödja. Ekoparken ger en utomordentlig
möjlighet att demonstrera denna miljöpolitik. Ekoparken utgör ett djärvr försök att mitt i en
svällande storstadsregion bevara biologisk mångfald och tillförsäkra regionens innevånare dess
historia.

Den faktiskt förda politiken av samma stad sorn söker OS och vissa inslag i OS-projektet -
permanenta anläggningar i Brunnsviken och på Kaknäs - talar dock for att någon sådan
vändning inte är avsedd. Istället visar stadens hittillsvarande agerande på ett dubbelspel i

miljofrågan. Därmed forsitter Stockholm chansen att göra rniljöfrågan till ett trurnfkort i sin
OS-ansökan.

S hn den 13 rnaj 1996

fuchard Murray
ordforande

Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm
Box 7023
l7l 07 Solna
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t

L


