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Till
samtliga partier i Stockholms stad
os 2004

För kännedom till
Miljöminister Anna Lindh
Landshövding lJlf Adelsohn
Press, radio och TV

Laqen om na stadsparken resoekteras nte av Stockholms stad -
Förbundet för Ekoparken ifråqasätter därför Stockholms lämpliqhet som
vä[dstad för Olvmpiska spelen år 2004

Det iir drygt ett år sedan lagen om nationalstadsparken kädde i kraft. Trots det furner vi att flsr
hot än ruågonsin riktas mot Ekoparken.

Nationalstadsparken - Ekoparken iir den enda nya större miljösatsning som på senare tid giorts
i Stockholm. Ekoparken har fiirutsättringar att bli ett trumfkort i OS-ansökan. Men idag är
tilltron till Stockholms, länsstyrelsens och regeringens infesse ftr att slå vakt om Ekoparken
mycket sv'agt.

Stockholrn ansöker om att fä arrangera OS år 2004 och gör det med anspråk på att Stockholm
skall kunna tjäna som ftiredöme för viirlden i miljöfrågor. Ansökan saknar troviirdighet i ett för
den internationella olympiska kommittdn avgörande arseende. Det är det sätt på r,illiet
Ekoparkens historiska landskap för folkidrott, rekreation och frilufuliv behandlas av staden.
länsstl, elsen och regeringen.

Ofu I lbordad miljöprövning

Den ofullbordade miljöprövningen som gjordes av Norra länken kom fram till att det fanns ett
sjäid<lart alternativ till att dra motorleden genom Bellevues 17OO-talspark: att lägga ned leilen i
SveaviQen-Cedersdalsgatan. Det alternativet är fullt funllionsdugligt. Men kommunen och
sedan regeringen har beslutat att leden ändå skall gå igenom Beller.ueparken. Detta är djupt
otyckligt av fvå skäl: först och främst for skadorna på parken och byggnaderna (främst Carl
Eldhs ateljd och skulpfurer), fir det andra for att man visat att man inte är beredd att göra någa
som helst uppoffringar for den nationalstadspark som riksdagen beslutat. Delta trots att
propositionen fiir nationalstadsparken angav att "utvecklingen i nationalstadsparken bör
sammantaget inriktas på att forstärka områdets natur-, kulrur och rekreationsvärden och värna
den biologiska mangfalden." Samtliga dessa värden skadas av aft dra Non-a länken genom
Beller,ueparken.

Förbunclet för Ekoparken.
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Godkiinner regeringen också de återstående detaljplanerna fijr Norra länken kommer
landskapsrummet vid Roslagstull att sprängas sönder av tururelmyrningar i Roslagstullsklippan
och Laduvilastråket att ftirfulas med såväl en tunnelmlmning som ett avgastorn. irafiten på
Roslagsvägen norr om Laduviksstråket kommer att öka enligt mdöprör,ningens utredning.

Miljöprövningen är ofullbordad diirftir att Stockholms stad i sitt beslut om detaljplanen fiir
Norra Länken genom Beller,ueparken uppmanade regeringen att fullfiilja miljöprör,ningen på
grunctval av det material som tagits fram. Regeringen har i sitt beslut uttryckligen avstått från att
fullborda miljöpröwringen. Det åvilar nu Stockholms stad att fullfölja mr{-ripråwringen av Norra
Länken och i konsekvens därmed äteta detallplanen for Norra Länl<en genom Beller,ueparken.

Många andra hot

Mitt emot och väl synligt från Gustav III:s Haga planeras Fysikcentrum, en 25-30 m hög och
210 meter lång byggnad. Inga ansträngningar har giorts för aft brya upp denna välcliga iolym i
några mindre, ,v,ilket inte borde '',arit s,,ärt. Detta r,'ittnar om Iikgiltighet infiir nationalstadsparken
och dess värden.

Stockholms uni,uersitetets uttalade lokalbehov står på många punkter i konflikt mecl
nationalstadsparkens program och målsättningar. Universitetet bygger som aldrig ftirr. Ett
Geohus b)'ggs i en mycket känslig parkmiljö. Bygandet av en aula har satts igång. Kårhus och
§'rka planeras.

Ä'uen Idrottshögskolan planerar ett alldeles för stofl hus i en känslig *iljö.

Oundgängligt b,""gande i nationalstadsparken skall enligt riksdagens beslut reserveras för
vetenskap och kulrur. Ändå släpper länssfyrelsen igenom bostäder på Roslagsrullsklippan i ett
vtterst känsligt läge. Länssfyrelsen har också angett att den kommer att goclta ett nyft, stort
bos tadshus 

"id 
Bergiusvägen.

..\'u'cn i griinsomr'ådena skall enligt lagen hänst,n tas till nationalstaclsparken. så att clct historiska
landskapet inte skadas. Ändå planerar Solna stad ett nltt kontor och hotell vicl Brunnsr,,ikens
norra strand. Och Sollenfuna kommun planerar att bygga et1 stort bostadsområde i det
biologiska kärnområdet iVlargareteborg, norr om Ulrilisdal.

Flera miljöstörancie projekt finns som här inte nämnts.

Sammanfattningsvis

Tilltron till Stockholms, länssfyrelsens och regeringens intresse av att slå vakt om Ekoparken är
iclag mvcket svagt. Ett år efter beslutet om att göra hur.uddelen av Ekoparken till en sscldad
nationalstadspark torde defta snart bli uppenbart för den stora intemationella opinion som
intresserar sig tör Ekoparken och allt varl den n{runer, alltifrån Gustav III:s Haga till
isbla dskärre ts fåge1liv.

Vid sidan om trafrkledsbl,ggandet är det universitetets och andra utbildningsinstitutioners
expansion som bereder det största problemet. Expansion av vetenskap och utbilclning är mycket
angelägen men kan med forclel lokaliseras till andra clelar av stockholmsregionen.

Förbundet för Ekoparken kommer med hänsvn till ovanståencle att kiargöra för Internationella
olvmpiska kommittön att Stockhotm mecl nuvarande planer inom Ekoparken ej är lämplig som
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värdstad för OS år 2004. Förbunclet tar inte med detta ställning för eller emot OS som sådant.
Vi beklagar att Stockholms stad inte inser att dess agerande mot fön,erkligandet av
nationalstadsparken undergrär.er stadens mdjiigheter att få arrangera spelen. Internationella
oi.vmpiska kommitt6n flister stor vikt r,{d mil-iöfrågan. \,'i hoppas dock att staclen snarast
moclifierar sina planer så att vårt omdöme om staclen skall kunna ändras.

Detta uttalande antogs vid förbundets årsmöte 1996-03-16

Stockholm 1996-03-26

Richard lVlurray
ordförande *&

F örbr,urdet för E koparken har fö1j ande m edlem s organis a ti oner :

Bcll*'Lrcl-örbundet. Berst,[rska triidgarden.s r.,ri:urer. Bergstruuru kolonjlörclul.g. Confldencen. Djurgardens
henrbygd,sttjrenine, Fnluflshtinr jandet Stttcrkhoirn-s distriltsfbrbunci. I.'rish.s och Si,ettis. Fiiltbiologemu i
StoclJrolrn. Irörerrtigen Ekliagen. Föreningen Natur ocli SunhäLle i Norclln. Förenurgen Storir Skuqgur,
Irörenurgen ÖstenniLlnr. flaga-Brurursr.ikens \rrlurer. I{enrb.vedsförenltqen i Norrnralnt. Ill,.resgasiforelunqcn på
Nomnalrn, Hlresqasttör'enitrqen 1;u Ostennuhn. Nutur.ns f{us, Naturs§,<lclsttrrcnilgen i Solla-Sunclbl.berg.
l'iorrii L)r-rrgiirdens \,'änner, Piclcuck-klrrbben. Saitslöbvsdens Nahrrskvclclsförening. Slrnilirndet S.t I:nk,
Seeelsallskap.et Ilnurnsr.rken. Segelsrillskapet Ve9a. Sotra llenibvgdsiijrenuig. SLrtielscn ltosenclals träcleårdar.
Stockholnrs laltrittllubb. Stockholrns lurs hernbvsdst-örbuncl. Stockholrl \liLrathon. Stockholnrs
\atursl:1'clrlsörctilng. SIock]roLrrs luis NatLrrskl,dtls[orenilg. Slock]rcllnrs oricnteringslbrbrurcl, Stocrk]rolirrs
(-)nittologiskr törening. StockhoLrns Vandrarrlijrelutig. Sundbi,bergs Ilenrbvgdsiirrenur.g. Si'enska.l 

Lrnsttiirenincen Stockholntskrctsen. Svenska C-,-kelsitllskiipet Stockholntssektionen. Svrntrios. Slillskirpct
l'riidgiirdsirrrrutrircnrrr Srocklroinrskretsen. Sörlerrrrirlnrsprukens \,änner. Lilnllsrlrrls I{ernbvgclsl'örening. \,'rt
Stockho)rrr
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