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Förbundet ftir Ekoparken
Saurverkaude organisationer i Stor- Stockhohn

Förbundet for Ekoparken har redan i skrivelse 1996-05-13 lämnat övergripande synpunkter på
OS och därvid berört några av de konkreta forslagen. Sammanfattningen av förbundets
preliminära ställningstagande återges inledningsvis. Härutöver vill vi ge några mera detaljerade
synpunkter.

Förbundets preliminära ställningstagande

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

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

Den faktiskt forda politiken av sarnrra stad som söker OS och vissa inslag i OS-projekter talar
dock för att någon sådan vändning inte är avsedd. Istället visar stadens hittillsvarande agerancle
på ett dubbelspel i rniljöfrågan. Därmed forsitter Stockholm chansen att göra miljöfrågarr till ett
trumfkort i sin OS-ansökan. Hinder för florbundet att

Av första rangens intresse är att få till stånd en utfonnning av Fysikcentrurn sont rimmar" nted
begreppet "hus i park", samt att utfora Norra Länken forenklat - utan Frexcati-tunnel och
tunnelmynningar vid Roslagstull - och i Sveavgäen-Cedersdalsgatan. Fysikcentmrn skulle
kunna göras till forernål for en miljöprövning med alternativ.

Principiella synpunkter på sponsoring av eller genom OS 2004

Förbr"rndet har inga principiella invändningar mot sponsoring. Den organisation sorn förbundet
därigenorn får en anknytning till bör ha en positiv eller åtrninstone en neutral image i

forhållande till miljöfrågor. Således utgör OS 2004 utrnärkta Miljöpolicy en god grund för ett
samarbete. Men orn OS-projektet eller delar därav medför negativa miljoeffekter kan inte
förbundet samarbeta rned OS 2004. OS-anläggningar som skadar Ekoparken, dess natur eller
historiska landskap gör det omöjligt för förbundet att samarbeta med OS 2004 Detta är fallet
med en permanent rodd- och kanotstadion på Brunnsviken. OS-anläggningar, sorn rnedfor
rniljoskador på andra håll i staden, utgör också ett hinder för samarbete. F.n. utgör OS-arenan
vid Harnrnarbybacken ett svårbedörnbart projekt Kan det gå att passa in en jätteanläggning på

denna plats i harrnoni rned stadsbild och miljö? (se nedan)
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Svnpunkter på konkreta förslaq rörande Brunnsviken. Hammarbv siöstad m.m.
enl. PM 96-05-09



Brunnsviken

- Vi rnotsätter oss bestämt en permanent rodd- och kanotstadion. Tyvärr visar det föreliggande
forslaget en total brist på forståelse av eller hänsyn till lagens skydd av det historiska
landskapet.
- En forsiktig utfyllnad av stranden invid E4 i norra Brunnsviken har vi redan tidigare angivit
att vi är positiva till. Värdet av denna ut$,llnad uppväger dock inte den negativa inverkan på
det historiska landskapet av en permanent rodd- och kanotstadion.
- Sponsoring av Gustavianska parken 1998-2004. Detta är givetvis välkommet. Sponsoringen
rör närmast Solna stad. En rad olika restaureringsprojekt är aktuella: återskapande av
parklandskapet närmast vattnet, så sorn det såg ut på Gustav III:s tid, upprensning av stränder
på östra sidan av Brunnsviken, skapande av en värdig entre från Stallmästaregården (problemet
är den s.k. flygterminalen), läkning av såren i landskapet runt SAS-kontoret och Annelund,
m.m. Bellewe: flyttning av upplagsplats, ev. bör även bollplanen flyttas, kanske till
Norrtullstomten. Se Sture Koinbergs ideskisser! Beträffande båtklubbarna - se nedan.
- Det är angeläget att Solnas dagvattenhantering Iöses.
- Miljöorganisationerna (bor preciseras till bl a. Förbundet for Ekoparken,
Naturskyddsföreningen, Hernbygdsförbundet, Miljoforbundet/Alternativ srad) bör bli officiella
reinissinstanser frr alla ärenden rörande hela Nationalstadsparken-Ekoparken.
- Båtklubbarna: en viss båttrafik hör till Brunnsviken, varfor båtklubbarna i princip bör kunna
ligga kvar. Vad sorn utgör problern är att tillgängligheten till stranden går förlorad för
flanörerna, samt att några båtbryggor går långt ut i vattnet i den inre delen av södra
Bnrnnsviken. Det förstnärnnda problernet finns det en av alla förordad lösning på: flyttning av
uppläggningen tvärs över Roslagsvägen till Albano. Det sistnärnnda problernet kräver en

omsorgsfull studie av fbrhållandena på plats och möjligheterna att finna en lösnin.,

Pttnkter .sont tti vill lcigga till:
- Utforrnningen av Norrtull, både sorn entre till staden, som lnötet mellan park/land oclr stad
och som enträ till Hagaparken. De forslag som Solna stad lanserat tidigare Lrtvidgar avsevärt
det gröna runt Stallrnästaregården, vilket är rnycket värdeftrllt. Parken bör börja redan vid
Sveavägen - se Sture Koinbergs ideskisserl Förslag: ett fordjLrpat samråd kring ornrådet mellan
stad en, rni lj öorgani sationerna och den lokala hyresgästföreni ngerr.

- Utredning om rnöjligheten att lägga ned Värtajärnvägen i tLrnnel eller att klara sig utan den.
Värtajärnvägen genom Bellevue och över Norr- och Roslagstull är ett oerhört störande inslag i

landskapet/stadsbilden. Värtajärnvägen är av betydelse for harnnen - således inbegriper en

nedläggning alt. en investering i en tunnellösning (i sarnband rned byggandet av Norra länken)
frågan om Värta-hamnens vara eller inte vara. Vidare kan Värtajärnvägen ges en betydelse för
kollektivtrafikförsörjningen till nordöstra Stor-Stockholm (se Frodo-planen).

Övriga nationalstadsparken

- Utredning för att förstärka nationalstadsparkens värden

Uppdraget har såväl en ekologisk som en kulturhistorisk del. Uppdraget måste ornfatta båda
delarna och kan ev. delas i två. Uppdragstagarens kompetens är avgörande för värdet av
utredningen. Det nära samarbetet med rniljöorganisationerna under utredningen och sonr
remissinstanser är viktigt. Utredningen bör fä i uppdrag att finna en forrn för den fortsatta
hanteringen av utvecklandet av nationalstadsparkens värden. SZtrskilt viktigt blir att söka lirrna
en form för diskussioner rnellan miljöorganisationerna och den av länsstyrelsen föreslagna s.k.
samverkansgruppen, i vilken de betydelselhlla förvaltarna inorn oinrådet ingår.
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Det bör sägas klart ut att utredningen skall omfatta alla delar av nationalstadsparken, inklusive
buffertzonerna, och bör bedrivas i samarbete med forvaltningarna i Stockhohn, Solna, Lidingö,
Sollentuna och Nacka.

Utredningen skall ta upp till behandling såväl nuvarande forhållanden - vägar, byggnader,
verksamheter, grönstruktur etc. - som planerade ingrepp och bedörnma dessa mot gällande
lagstiftning.

- Miljöorganisationerna ofiiciell remissinstans i ärenden som rör parken (se ovan!)

- Bildningarna av naturreservat på norra och södra Djurgården är vi positiva till. Den
kulturhistoriska dirnensionen måste sarntidigt beaktas.

- Skjutbanan bort från Kaknäs.
Bra. Områdets framtida användning bör diskuteras. Förslag: Miljoorganisationerna, stadens
forvaltningar och markägaren tar fram ett forslag till områdets frarntida utfonnning.

- Tre Vapen 4. Utrnärkt om grönytor kan återvinnas. Alternativ placering bör preciseras.

- Sophiahemrnet. Träddungen nordost orn den tänkta byggplatsen är rnycket värdefull och bör
inforlivas i prornenadområdet. Det är önskvärr att bygger läggs i clirekt anslutning till befintliga
byggnader.

- Storängsbotten fordrar en genolngripande omgestaltning. Däri inbegrips en ftrllgod lösning
for Norra Länkens uppfart mot Lidingövägen. Förslag: tillsätt grupp med miljöorganisationer,
stadens förvaltningar och fastighetsförvaltare för att utreda nröjliga förändringar.

Punkter som vi vill ltigga till:
- utredning orl pLrlbikdragande aktiviteter på södra Djurgården, sanrt onl
kol Iektivtrafi klbrsörj ning och biltrafi kbegränsningar
- en utredning om rnöjligheterna att undvika stenkrossar i nationalstadsparkens ornedlebara
närhet (vg eller sjötransport till befintlig kross)
- utredning tillsarnrnans med KTH och Stockholms universitet för att klar[ägga på vilket sätt
expansionen i första hand skall avlänkas till andra regiondelar sarnt i andra hand klaras inom
befintliga byggnader
- stopp för bostadsbyggande inom nationalstadsparken - BergiLrsvägen, Rolsagstullskippan
- Idrottshögskolan hänvisas till befintliga byggander
- Konsthögskol orna anvi sas plats utanlor nationalstadsparken
- en bullerutredning görs med florslag till åtgarder rörande hela nationalstadsparken (en
förstudie kan göras i utredningen orr utveckling nationalstadsparkens värden)

Hammarby sjöstad

- Att göra Nacka-reservatet till ett riktigt natutreservat är mycket angeläget.
- Förstärkta grönstråk under Skanstullbron är bra.
- Förbättrad vattenkvalitet i Hamrnarbysjön är bra.
- UtOka parkrrark på Sickla udde och stärka grönstrukturen nrellan Hammarby sjöstad och
Nacka-reseryatet är angeläget.
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Punkler sont vi vill lcigga till

- Mycket hogt stallda krav på långsktig hållbarhet måste ställas på Hammarby sjöstad: slutna
avloppssystem, egen energiforsörjning, bilfritt. Miljöorganisationerna måste ges en plats i

I ed ningsgruppen for Hammarby sj östad-proj ketet.

Arenan

Storleken och dominansen i stadslandskapet är ett avgörande problem. Hur detta kan hanteras
kan inte bedömmas på nuvarande stadium. Det forefaller bara finnas ett forslag som är
acceptabelt, som lägger arenan lågt, över den tilltänkta Södra länken.

I princip skall alla publik åka kollektivt. Antalet p-platser begränsas till funktionärer oclr
handikappade. Entr6erna vänds och gångvägarna orienteras så att det blir ointressant att
parkera i närområdena.

Processen framåt

l. Utredning om nationalstadsparkens värden - se ovan.
2. Genomgång av pågående, ej beslutade ärenen - bra. Bör göras av rniljöorganisationer av
politiska partier tillsarnmans.
3. Green-watch-frarnställan till regeringen: under forutsättning att villkoren för sponsorirrg är
uppfullda - se ovan.
4. Representant i tävlingen El-fordon. Intresse finns.

Övrigt

- Miljoorganisationernas deltagande i Dennisprocessen vid kontrollstationen. Ja, och bör då
påborjas genast rned rniljöprövning av Österleden och alternativen i form av City-tunnel,
Brornma-gren.
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