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Verksamhetsberättelse 1995-03-18 - 1996-03-16
N atio nalstadsp arken hotad redan första året

Förbundet kunde forra året gladja sig åt att ha nått en stor framgång i sitt arbete for att skydda
Ekoparken. Den 7 december 1994 beslöt riksdagen enhalligt att ett område sorn till största
delen överensstämmer med Ekoparken fr.o.m. 1995-01-01 skall utgöra en s.k.
nationalstadspark, inorn vilken "ny bebyggelse och nya anläggningar ffir komma till stånd och
andra åtgarder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap- och naturmiljö och
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas." Tiden närmast
efter ikraftträdandet har präglats av att en mängd byggintressenter sökt testa den nya lagens
styrka genom att lansera än det ena än det andra bygget inom nationalstadsparken. Samtidigt
har länsstyrelsen på regeringens uppdrag utrett och lagt fram forslag om hur den fortsatta
skötseln och utvecklingen av området skall organiseras. De ideella organisationerna har givits
en ytterst blygsam roll i länsstyrelsens forslag.

Medl.emmar

Förbundet har under är 1995 haft 44 medlemsforeningar (forra året 36) varav 3 8 betalat
medlemsavgift till FFE . Nya foreningar är Samfundet S:t Erik, Bergianska trädgårdens vänner,
Naturskyddsforeningen i Stockholms län och Segelsällskapet Vega. Antalet enskilda
medlemmar är ca20.

Styrelsen som valdes vid årsmöte 1995-03-18 har bestått av
Richard Murray, Vårt Stockholm, ordförande
Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordforande
Marianne Lundberg, Haga-Brunnsvikens vänner, sekreterare
Anne Murray, Föreningen Östermalm, kassör
Birgitta Bergqvist, Norra Djurgårdens vänner, protokollssekreterare
Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner
Per Isaksson, Naturskyddsforeningen i Stockholm
Carl-Johan Ihrfors, Djurgårdens Hembygdsförening
Solveig Palm, Friluftsfrämjandet i Stockhohn
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologi ska förening
I ana Zup anc, B ellevueflorbundet
Bruno Bergqvist, Segelsällskapet Brunnsviken, suppleant
Airi Christofferson, Stockholms läns hembygdsforbund
Karl Krook, enskild medlem, suppleant
Kristina Smedberg, Hembygdsforeningen å Norrmalm, suppleant
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Mats Gullberg, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen och Arne Mart6ng,
Naturskyddsforeningen i Stockholms län, har varit adjungerade till styrelsen.

Styrelsen har haft 8 sammanträden.

Revisorer

Bengt Ulander, Haga-Brunnsvikens vänner
Örjan Isaksson, Friluftsfrämjandet i Stockholm
Marianne Lodin, Stockholms fiiltrittklubb, suppleant

Vilberedning

Bo Sweddn, Stockholms läns Hembygdsförbund, ordforande
Kylli Johannisson, Friluft sframj andet i Stockholm
Birgitta Rapp, Norra Djurgårdens vänner

Ekonomi I995-01-01 - 1995-12-3I

Förbundet hade vid ingången av år 1995 en behållning uppgående till 1 1.669 kr. Vid utgången
av är 1995 var denna behållning 5.399 kr.

Medlernsavgiften har under året varit 500 kr per förening (samma som förra året). Efter
principbeslut på föregående årsmöte har styrelsen infort möjlighet för enskilda att bli
individuella medlemmar, dock utan rösträtt på årsmöte, för en årsavgift om 100 kr. Intäkterna
av föreningars medlemsavgifter har under året varit 19.000 kr (1994 14.100 kr). Därtill
kommer enskilda medlemmars avgifter pä2.400kr (1994 1.800 kr). Flera foreningar har
betalat sin medlemsavgift forst efter flera påstötningar.

Kostnaderna for den lopande verksamheten - porto, tryckkostnader, papper m.m. - har under
året varit 9.885 kr (1994 9.191 kr). En broschyr kostade 18.849 kr. Ett tryckningsbidrag orn
1.000 kr har erhållits från Djurgårdsforvaltningen. Försäljning av broschyren har inbringat 700
kr. Utgifter for diverse olika arrangemang - seminarier, ordflorandekonferenser, årsmöte - har
varit ca 18 800 kr. Intäkter for dessa arrangemanghar varit ca 11.200 kr, Förbundet har f.n"
ingen fast lokal och heller ingen anställd. Styrelsen delar på de administrativa uppgifterna.
Förbundets telefonnummer går till dess sekreterare.

Verksamhetsmål jör I 9 9 5

Förbundets uppgift är att fungera som "paraplyorganisation" för medlemsforeningarna och
samordna deras aktiviteter, företräda dessa gemensamt och stimulera dessa till olika aktiviteter
och projekt inom Ekoparken.

Mot denna bakgrund utarbetades ett antal verksamhetsmål hösten 1994. De som fortfarande
äger giltighet är de foljande:

1. Broschyr med karta över Ekoparken.
2. Lansering av "Ekoparkens kapell".
3. Utställningsprojektet Stad och natur i balans.
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4. Kontakter med forbundets medlemsforeningar, ordforandekonferenser och minst 5-6
foredrag hos våra medlemsforeningar per år.
5. Löpande bevakning av stadsplaner/projekt inom Ekoparken.
6. Kanslifunktion.
7.3-4 Blad från Ekoparken.
8. Marknadsforing av Ekoparken vid andra arrangemang.
9. Kontakter med Expo'97.
I 0. Kontakter med Kulturhuvudstadsåret.
11. Kontakter med OS 2004
12. Policyprogram.

Till dessa verksamhetsmål skall läggas ytterligare ett par verksamhetsmål for 1995

13. Deltagande i den fordjupade miljöprövningen av Norra Länken.
I 4. Invigning av nationalstadsparken.
15. Bevakning av länsstyrelsens utredning om organisationen for fortsatt skötsel och
utveckling av nationalstadsparken.

Styrelsen beslot att inte anordna någon Ekoparkens dag ieOS.

Brosclryr oclt kurta över Ekoparken

Broschyren blev klar våren 1995 och trycktes i 10.000 ex som nu är distribuerade nästan
allihop. Distributionen har skett via medlemsforeningarna, museerna, Stockholms Sightseeing,
Naturens hus, vissa restauranger m.fl.

Arbetet med kartan pågår. Förbundet är initiatir,tagare och gör detta i samarbete med
Stockholms stadsbyggnadskontor, Solna stad och Djurgårdsforvaltningen. Kostnaden for
kartan täcks till mycket stor del genom Stockholms stads insatser, vidare genom bidrag från
länsstyrelsen, Solna stad och Stockholm information service. Stockholms stadsbyggnadskontor
kommer att stå som utgivare. Texterna är i stort sett fiirdiga och innehåller natur, kultur,
sevärdheter, utflyktsförslag m.m. Förbundet, Stockholms stad och övriga som har
representanter i arbetsgruppen är överens om att presentera området under beteckningen
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården - Ekoparken. Kartan bör bli
fardig under 1996 och kommer att säljas för l5-20 kr. Intäkterna går till en fond for
Ekoparken. Förbundet fär också en gratisupplaga till försäljning.

Utstrillningsprojektet Stad och nutur i bulans

Samarbetet med museerna har gått på sparlåga. Museernas projekt har svårt att inrymma den
ide som förbundet har att belysa Ekoparkens betydelse genom att skildra växelspelet mellan
stad och natur.

Kontukte n med i fi)rbundet ingående Jör eningar

Många foreningar är representerade i florbundets styrelse. Detta är av stort värde för kontakien
med föreningarna.

Två ordförandekonferenser har hållits. Den 19 maj hölls en ordförandekonferens i
Segelsällskapet Brunnsvikens klubblokal, med efterfoljande middag. Temat var ett utkast till
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policyprogram for Ekoparken . Den 7 december hölls en andra ordforandekonferens, baserad
på forbundets remissvar på lorslaget till naturreservat på Norra Djurgården.

Vid båda tillftillena diskuterades livligt huruvida kulturfrågorna kommit i skymundan och
huruvida det råder en konflikt mellan kulturvärden och naturvärden.

Bladet från Ekoparken har utkommit med 3 nummer.

Styrelsens medlemmar har varit inbjudna atttala hos medlemsfloreningarna vid 3 tillfiillen.

Pluniirenden/proj ekt inom Ekoparken

Ett mycket stort antal planärenden och byggprojekt är aktuella i och i omedelbar anslutning till
Ekoparken.

F)rsikcentrum

Det över två hundra meter långa och ca 30 meter höga huset nedfor Roslagstullsberget
kommer att dominera landskapet och slå in i Haga-Brunnsvikemniljon på att synnerligen
olyckligt sätt. Bostadshus på Roslagstullsklippan närmast Roslagsvägen fortar klippans
monumentalitet. Förbundet awisade i remissvar projektet i dess nuvarande utformning.
Förbundets uppfattning är att det gär att bygga ett Ssikcentrum i Albanoområdet på ett sätt
sorn smälter in i miljön.

Studentbostäder vid B ergiusvägen

Det foreslagna huset vid Bergiusvägen, nedanför Lappkärrsberget, skall rymma 180 lägenheter
och bli sex våningar högt. Stora hus fortar alltid landskapets storslagenhet. Bostäder är inget
ändamål som enligt lagen är forenligt med syftet med nationalstadsparken. Förbundet har i
remissvar awisat forslaget.

Geohuset- m.fl. byggnader vid universitetet

Universitetet ligger i ett stråk av mycket höga naturvärden. Trots allttal om att Stockholms
universitet har nått sin maximala storlek och att fortsatt expansion bör ske i ett nytt universitet
söder om innerstaden fortsätter universitetet attbygga i området. Bakom Arrheniuslaboratoriet
är ett kemiskt laboratorium just ftirdigställt. Mellan Arrheniuslaboratoriet och Aktiverum har
just byggandet av det s.k. Geohuset påborjats. En Aula byggs i anslutning till Allhuset.
Studentkåren vill byggu ett kårhus antingen i anslutning till Allhuset eller sÖder om de södra
husen. Därtill kommer planer på en §rka.

Förbundet överklagade bygglovet för Geohuset och drev med hjälp av advokat rätten att bli
betraktad som sakägare. Kostnaden finansierades av Projekt Ekoparken - WWF.
Regeringsrättens beslut innebar att forbundet ej betraktas som sakägare i målet och ej fick rätt
att överklaga ärendet. Det skulle kunna innebära att man måste ha en fastighet som gränsar till
det ornrådet som skall bebyggas for att kunna överklaga bygglovet.

Detta beslut är utomordentligt olyckligt. Det betyder att de enda som kan överklaga bygglov i
Ekoparken är stat och kommun, som är de stora fastighetsägarna i ornrådet. Samtidigt är stat
och kommun de stora exploatörerna inom området, vidare är det dessa instanser som skall
pröva ärendena. Det är värt att notera att prövningen av förbundets rätt att överklaga gällde ett
bygglov. Förbundet avser att pröva huruvida samma forhållande gäller detaljplaner. Inför
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byggstarten anordnade Naturs§ddsforeningen en adoption av ekarna där Geohuset skulle
byggas.

Expo '97 och Science center

Förbundet har intagit en awisande hållning till att läggaBxpo'97 på oflorstörda, stora
sammanhängande grönytor inom Ekoparken. En lösning som lorbundet och ledningen for
projektet kunde enas om var attläggautställningen söder om Djurgårdsbrunnsvägen, inne i
museiområdet Projektet Expo '97 är numera nedlagt, men planerna på Science center finns
kvar. Henrik Waldenström har varit och är forbundets representant i en referensgrupp for
Science center, sorn skall ingå i Tekniska museet. Byggvolymen och utformningen har under
arbetet i referensgruppen anpassats till omgivande byggnader. Förbundet bedömer att projektet
kan genomforas så som det ser ut idag.

Gvllene templet

Folkens museum-Etnografiska vill uppföra en kopia av ett kinesiskt tempel i nära anslutning till
sitt museum. Förbundet har i sitt remissvar inte ställt sig awisande men har krävt att en
översiktlig plan för museiområdet görs som bl.a. behandlar dess kollektivtrafikforsörjning.

Järva krog

Förslag finns om ett kontors- och hotellhus väster om Uppsalavägen. En stor byggnad i detta
läge kommer att störa norra Brunnsviken på samma sätt som Scandic hotell redan gör.
Förbundet har awisat forslaget och hänvisat till att hänsyn till lagen om nationalstadsparken
skall tas även i buffertzonen som gränsar till området.

Betalstation söder om Ålkistan

Strax söder om Ålkistan planeras en betalstation för Dennis biltullar. Den medfor en kraftig
utvidgning av Roslagsvägen och har därlor awisats i remissvar.

Margareteborg

Norr om Ulriksdal, i Sollentuna, ligger ett område som har litet olika namn. Den angränsande
bebyggelsen i Sollentuna heter Tegelhagen. Naturområdet kallas ibland Rådan efter ett litet
vattendrag som rinner ut i Edsviken. I planeringssammanhang kallas det nu för Margareteborg.
Sollentuna planerar nu bostäder i detta område. Tidigare har Sollentuna planerat flor ett
bevarande av naturområdet. Området är ett s.k. kärnområde, rned delvis ganska vild natur, som
är av stor betydelse for spridningen av växter och djur in i Ekoparken. Förbundet har i skarpa
ordalag och med mycket gott stöd i tidigare planering awisat en framlagd översiktsplan for
ornrådet.

Kv Vesslan i Bergshamra

Förbundet och Haga-Brunnsvikens Vänner har tillsammans skrivit ett remissvar ang kv Vesslan
i Bergshamra, där Solna stad vill bygga ett hyreshus på en parkeringsplats. De parkeringsytor
som forsvinner vill Solna stad istället återskapa mellan träden vid idrottsplatsens ingång.
Förbundet har inga invändningar mot hyreshuset, eftersom ingen ny parkmark tas i anspråk.
Däremot awisas forslaget om nya parkeringsplatser med kraft då detta innebär ett tydligt
intrång i Ulriksdals parkområde.
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Naturreservat på Norra Djurgården

Förbundet har i remissvar givit ett mycket starkt stöd for bildandet av ett naturreservat på
Norra Djurgården, från Ålkistan i norr till Stadion i söder. Förbundet har önskat nägra smärre
utvidgningar, såsom att innefatta ekbeståndet i Ekhagen och Ryttarstadions värdefulla
ädellövskog. Förbundet har vidare betonat vikten av bullerskydd, ekologisk skötsel och
bevarande av biotoper.

Övrigt

En MC-klubb har etablerat sig vid Tivoliudden. Förbundet har i samband med Solna stads
uppsägning av kontraktet ifrågasatt det lämpliga att härbärgera en dylik, periodvis bullrande
och luftfororenande verksamhet på denna plats och foreslagit en lämpligare placering.

Några smärre positiva ätgarder har vidtagits. Vägverket håller f.n. på och bygger ett
bullerskydd längs Brunnsvikens nordvästra strand. Detta är mycket värdefullt. Vid Sörentorp
byggs också vad som kallas en "ekodukt", men som egentligen är en delvis planterad bro. Den
forbättrar forbindelsen mellan Ulriksdal och Järvaftiltet något. En rnöjlig större forbättring är
planerna pä att gräva ned kraftledningen som går genom Bergshamra. Förbundets strävan är att
ffi denna kraftledning nedgrävd på så lång sträcka som möjligt. Det nu foreliggande forslaget
har ganska stora brister. Bl.a. skulle enligt detta lorslag en ny transformatorstation tillkomrna
vid Polska udden.

Marknadsfi)ring av Ekoparken vid andra arrangemdng

Fyra foreningsaffangemang med båtturer har ordnats av Stockholms Sightseeing. På alla
Stockholms Sightseeings båttturer i Ekoparken lades den nya broschyren ut.

os 2004

Huvuddelen av OS-anläggningarna är nu inte längre aktuella inom Ekoparken. Infor den
fortsatta planeringen av OS 2004har förbundet framhållit attinga OS-anläggningar - inte ens
"tillfålliga" - bor tillåtas i Ekoparken. Fortfarande aktuella är kanotstadion på Brunnsviken,
beach-volley-boll på Sportf;iltet och bågskytte vid Kaknäs. Riskerna är mycket stora att
anlaggrringarna permanentas, att tillfartsvägar och parkeringsplatser forändrar landskapet och
att uppförande av byggnader och återställande av markerna ändå skadar dessa. Henrik
Waldenström har varit och är förbundets representant gentemot OS-komrnittdn.

Policyprogram

Arbetet rned policyprogrammet har framskridit något. Ordforandekonferensen den 19 maj
ägnades åt detta terna. Styrelsen har uppdragit åt en arbetsgrupp bestående av Margareta
Cramdr, Djurgårdens hembygdsförening, Per Isaksson, Naturskyddsföreningen i Stockholm
och Anders Schaerström, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, att under våren 1996 ta
fram ett utkast på basis av det förslag som tidigare diskuterats.

Miljöprövning av lVorru Lrinken

lnför den fordjupade rniljöprövningen av de olika projekten i Dennispaketet deltog förbundet i
bildandet av en paraplyorganisation for miljörorelsen i Stockholm, med enda syfte att samordna

L

L



7

L

L

rniljöorganisationerna i denna fräga. Samordningsorganisationen heter Stor-Stockhohns
rniljöorganisationers trafikråd. Ett drygt 20-tal miljö- och andra organisationer deltar i SMTR.

Miljöprövningen har hitintills omfattat Norra länken, betalstationerna och biltullsystemet och
snabbspårvägen. F.n. pägär prövning av Södra länken.

Norra länken påverkar i högsta grad Ekoparken, varfor det var naturligt att forbundet ägnade
denna prövning mycken tid och kraft. Biltullsystemet har en nära koppling till motorvägarna
varfor även detta motiverade deltagande. Snabbspårvägen och Södra länken berör inte direkt
Ekoparken. Nästa projekt att prövas blir formodligen Österleden, som återigen berör
Ekoparken direkt. Det är av vikt for forbundet att delta i miljöprövningen av Dennispaketet
även när projekten inte berör Ekoparken direkt, dels därlor att det finns indirekta sarnband rned
projekt som berör Ekoparken (ex.vis biltullarna och Södra länken), dels därfor att
miljöprövningen erduder en möjlighet att fora en fortgående dialog med andra organisationer
och med politiker och tjänstemän. Därtill är forbundet representerat av sin ordforande i den
s.k. samverkansgruppen - en grupp om ca 60 organisationer som kallas av majorietspartierna i
Stockholm till överläggningar om Dennispaketet.

Utifrån underlaget for miljoprövningen av Norra länken drog SMTR foljande slutsatser som
lorel ades p olitikerna for ställningstagande :

- rniljöavgifter på bilismen i innerstaden kan minska trafiken på Valhallavägen nästan lika
mycket som med hela Dennispaketet
- Norra länken medfor en avlastning av innerstaden med 5-6 procent och av Valhallvägen med
ca20 procent och möjliggör att Björnnäsvägen stängs. Mot dessa vinster skall ställas:
. Investeringen kostar minst 3,5 miljarder kr.
. Den ärliga driftskostnaden är ca 80 milj kr.
. Regionalt ökar trafiken med 1 procent och koldioxidutsläppen med20-25.000 ton per år.
. Tunnelluftens halsoeffekter är osäkra, vilket bl.a. kan leda till ytterligare avgastorn.
. Oklarhet räder beträffande transport av farligt gods, vilket kan leda till att sådana

transporter blir kvar på ytvägnätet.
. Allvarliga ingrepp i nationalstadsparken, bl.a. i Belleweparken och vid Frescati.
. Betydande bullerstörningar i Hjorthagen.

SMTR:s förslag till beslut var att awakta med Norra länken till dess Naturskyddsföreningens
avgiftssystem varit i drift nägra år och utvärderats. Förbundethar tidigare sagt sig kunna
acceptera Norra Länken på villkor att den utformades på ett sätt som inte skadade Ekoparken
Så har inte skett. Förbundet ställde sig darfor bakom SMTR:s förslag till slutsatser och beslut.

Förbundet ställde sig också bakom kravet att stoppa Dennispaketets biltullssytem och forordet
for Naturskyddsforeningens miljöavgifter på bilismen i innerstaden. Miljöavgifter innebär att
innerstaden indelas izoner.5-10 stycken, vars gränser det kostar en låg avgift (4-8 kr) att
passera rned bil. Effekten på biltrafiken i innerstaden är minst lika stor som effekten av hela
Dennispaketet. Bilisterna betalar sammanlagt rnindre pengar än med Dennispaketets
biltullssystern. Intäkterna av miljöavgiften specialdestineras inte till vägbyggen, utan kan t.ex.
återbetalas till Stockholmarna.
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Lcinsstyrelsens jörslag till organtsering av nationalstudsparkens skötsel oclt
utveckling

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur den fortsatta utvecklingen och skötseln av
nationalstadsparken bast kan organiseras m.m. (samordningsuppdraget). Förbundet
presenterade tidigt ett forslag som gick ut på att skapa ett antal arbetsgrupper med deltagare
från bl.a. det ideella foreningslivet kring teman såsom
reservatsbildningar och kulturminnesforklaringar
skötselplaner
bevakning av byggnadsärenden
restaureringar
tillgänglighet
buffertzoner
trafikstörningar

Därutöver ansåg forbundet att ett forum for intressenter borde skapas flor att träffas ett par
gånger årligen. Länsstyrelsen borde också, enligt förbundets uppfattning, utveckla och
precisera lagskyddets innebörd i ett programarbete.

Länsstyrelsens forslag som överlämnats till regeringen den 1 februari 1996 innebär bildandet av
en grupp med uteslutande fastighetsforvaltare i området. Övriga intressenter kallas en gång om
året for diskussioner. Huruvida arbetsgrupper kring olika teman kommer igång och huruvida
loreningslivetfar nägra representanter i dessa är oklart. Något programarbete har länsstyrelsen
inte utfort.

Ovrigt

Lördagen den 19 maj invigdes nationalstadsparken av Hans Majestät Konungen. Miljöminister
Anna Lindh, förra miljöministern Gorel Thurdin, landshovding Ulf Adelsohn och
Världsnaturfondens generalsekreterare Jens Wahlstedt talade i Ulriksdals slottspark. Arrangör
var Världsnaturfonden. En stor del av forbundets styrelse deltog i den efterloljande båtärden,
som Henrik Waldenström guidade. I samband med invigningen av nationalstadsparken spelade
"Ekoparkens kapell", dvs. Peter Ekberg-Pelz sjöng till ackompanjemang av medlemmar ur
Fresk-kvartetten i Ekotemplet for de inbjudna.

Genom Henrik Waldenström finns nu ett samarbete med Stockholm Sightseeing. Henrik har
for Stockhohns Sightseeings räkning ordnat guidade båtturer i Ekoparken. Under juli gick en
gratisrundtur i Brunnsviken. Den samlade mer än 20.000 personer.

Peter Schantz holl i november 1995 ett uppmärksammat foredrag for forbundets samtliga
föreningar och inbjudna planerare och tjänstemän om Ekoparkens materiella och imrnateriella
kulturuärden Vidare har Peter fatt tvä artiklar på detta tema publicerade i
Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljovård. Företrädare for forbundet har fätt artiklar
publicerade i dagspressen om Fysikcentrum och miljöprövningen av Norra länken.

Vid ett opinionsmöte mot Dennispaketet på Stadshusets gård hösten 1995 arranserat av Ur tid
är leden talade Peter Scharfiz och Richard Murray.
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