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internt PM 91-12-29
Henrik Waldenstrom
Naturens Hus

styrdokument for FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN I STOCKHOLM

ALLMÄNT
Detta PM skriver jag nu för att vi ska kunna effektivisera vära insatser och

uppträda enhetligt.

HOTBILDER I OCH VID EKOPARKEN
Hotklassificering:
A Mycket svårt hot som hotar Ekoparksidgn. 

.B Svart hot som sargar men inte skadar Ep-id6n.
C Hot som är av rel liten, eller medelstor nackdel
D Hot som både kan vara lite positiv och lite negativ.
E Hot som inte påverkar alls.

Följandq hot är mest omfattande:
1' Djurgårdsteden/Österleden,särski Lindarängsavfarten
2 Husaruiken, särskilt Fisksiöäng
3 Bergiusvägen
4 Torphagen
5 Nona Diurgårdens institutionsområde, vissa delar
6 Norrtull - Stallmästargården - Bellevue
7 Frösundavik' Annelund, västra Brunnsviken
8 SIPU, Bergshamra
9 Sörentorp
10 Exploatering intill Ekoparken i Solna
11 Trafikfrågor
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1 Fiäderholmarna
Hotbild: lngen. känd.
FOrifag Nfr: Överföra Fjäderholmarna till-stockholms stad, fortsatt förvaltning

av Kurigl Djurgårdens Forvaltning under STÄ (Ståthållarämbetet).

2 Södra Diurgården
Hotbild: Försla§ eit Västra Djurgårdens programutredning' Flyttning av

§j6Eiltoriska till äarint center, utviOgning av §kansen, ökat antal bostäder vid

kv Grönland. Osterledens avgastorn.
Analys: lnga nytillkommanäe eller bantat förslag till bostäder' Ligg-ande

io g hotär ej 'Ep. Ang Österleden, se punkt 3. Nej till avgastorn på Södra

Djurgården.
Hotkategori: C
Förslag:
Upprop: Nej till avgastorn på Södra Djurgården.



L

L

Analys: lnga nytillkommande eller bantat förslag till bostäder.
Liggande förslag hotar ej Ep. Ang Österleden, se punkt 3. Nej till
avgastorn på Södra Djurgården.
Hotkategori: C
Förslag:
Upprop: Nej till avgastorn på Södra Djurgården.

3 Norra Djurgården
3.1 Ladugårdsgärde
3.1 1 Djurgårdsleden/Österleden
Hotbild: Konceptet Österleden går från Nacka till Lidingövägen.
Avfarter ev vid Borgen och Lidingövägen. Tidigare föreslaget en 4-
filig avfartsled över Ladugårdsgärde.
Analys: Förutom själva vägen är avgastorn och avgasutsläpp
påtagliga miljöstörningar. Den värsta delen av projektet är den 4-
filiga avfarten från Borgen längs Lindarängsvägen in mot
Valhallavägen. Denna avfart gör leden till en tillfartsled till city
och inte till en kringfartsled. Denna avfart/tillfart är det i

särklass allvarligaste hotet mot Ekoparken. Även vid ev påfart vid
Lidingö-vägen uppstår trafikstörningar. Leden alstrar mer trafik
(för att bli lönsam) med mer buller, avgaser, olycksrisker. Den blir
ett snabbt sätt för bilister att komma från NO-sektorn in till city.
Blir ev avgifter för höga används andra vägar som Skeppsholmen
och den blir sålunda inte lönsam. I ledens spår ökar markvärden
som innehas av konsortiet och kontorisering följer. Österleden blir
en dödsstöt för Norra Djurgården/GärdeVladugårdsgärde och
därmed för Ekoparken.
Förslag NH: 1) Avslå Österleden helt,2) Bygg den itunnel och
anknyt till Norra Länken utan uppfart förrän tidigast vid E3. Där dyr
avgift för att åka in i stan, gratis att åka ut. 3) Dyr avgift vid
Lidingövägen för stadsinfart. 4) Borgen avfarten avslås i alla
varianter. Kompromissförslag bör utarbetas.
Hotkategori: A. Alla varianter innebär stora risker i form av
katalysatoreffekter och följdetapper.
Upprop: Nej till Österleden/Djurgårdsleden! Nej till avfarter från
Österleden/Djurgårdsledenl (Österleden i tunnel.)

3.2 Fri- Värtahamnen
Hotbild: lngen känd förutom det som är knutet till Österleden, se
ovan. Dock bör påpekas de miljöstörningar som sker i och med
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långtradartrafik från hamnen, avgaser från färjorna samt
vattenföroreningar från hamn och industriverksamheten.
Hotkategori: C, beträffande nya objekt men löpande drift förorenar
vatten och luft.

3.3 Gärdet
Hotbild: lngen känd förutom det som är knutet till österleden, se
ovan.
Analys: Viss risk finns för förtätningar av mikrogrönområden. En
sådan pågår f n vid K1. Miljöstörningar från Valhallavägen.
Hotkategori: C. Lidingö- och Valhallavägen störningskällor.
Förslag NH: Minska trafiken genom miljöbiltullar på Lidingövägen

3.4 ldrottstaden/Husarviken
Hotbild: lngen känd förutom det som är knutet till Gasverket och
Osterleden, d v s ev trafikplats vid Storängsbotten, se ovan 3.1.
Analys: En svår exploatering med ev katalysattoreffekter kring
Ostermalms ridskola. Denna uppfart måste göras mycket skonsam
mot miljön annars bör Norra Länken få en annan sträckning in mot
Hjorthagen.
Hotkategori: B. Lidingö- och Valhallavägen störningskällor.
Förslag NH: 1) Arbeta fram alt sträckningar för Norra Länken.
2) Storängsbotten behöver planeras. B) Miljötull för Björnnäsvägen.
Upprop: Miljötullar krävs för infart till city. Trafiken på
Lidingövägen, Valhallavägen och Björnnäsv måste minskas.
3.41 Husarviken/Fisksjöäng
Hotbild: Denna stora utbyggnad (5 000 lgh + 80 000 kvm
kommersiella lokaler) kan komma till stånd när gasproduktionen
avvecklats 1997 och om marken kan saneras på gifter. Ytterligare
vägar till området riskerar också att ta stora markanspråk.
Analys: Problemet med bostadsbebyggelse i stor skala här är
nämligen risken för att man inte i en framtida etapp
(katalysatoreffekten) tar steget över till Fisksjöängssidan och sen
kan steglöst Norra Djurgården naggas bit för bit enligt känt
mönster. Redan nu finns förslag och politiskt stöd för bebyggelse
av Fisksjöäng (norr om Husarviken) vilket är helt oacceptabelt.
Utbyggnaden är för stor och ger risk för katalysatoreffekter.
Fisksjöäng ska återföras till parkmark. Gasverket bör bevaras och
lyftas fram som en helhet.
Hotkategori: A, särskilt Fisksjöängsexploateringen.
Förslag:Man bör säga nej till den tänkta exploateringen och istället
i första hand lyfta fram gasverkstomten som ett pedagogiskt
industriminne. I andra hand tillåta en småskalig bebyggelse av
kulturell karaktär typ konserthus, tivoli, museum, allaktivitetshus
etc. Fisksjöängs skjulstad bör återföras till parkmark när avtalet
går ut 1994 och området bör ingå i ett naturreservat.
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Upprop: Nej till bostäder i den förgiftade Husarviken. En

storutbyggnad här blir slutet för Norra Djurgården.

3.5 LillJansskogen/St Skuggan/N Djurgården
Hotbild: lnga kända objekt.
Analys: Viiuell störning av tillkommande omgivande bebyggelse'
Trafikstörningar från Björrnnäsvägen' Naggningsrisk fr:ån

vetenskapsstaden.
Hotkategori: C, men hot från vetenskapsstaden = A.

Förslag: tttitlotutl Björnnäsvägen alt avstängning. Skapa St

Skuggans naturpark.
Upprop:

3.6 Vetenskapsstaden/Norra Djurgårdens institutionsområde
Hotbild: Här vill konsortiet "Vetenskapsstaden" (Stockholms
universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska institutet,
Handelshögskolan) utvidga för institutioner, kontor och
forskarbostäder. Området har en ungefärlig tänkt utsträckning med

triangeln KTH-Karolinska-Riksmuseet.

Analys: De delar av vetenskapsstaden som ev berör Frescati hage,

Lilla Frescati, Torphagen och Bergiusvägen bör helt avvisas i

konsekvens med vad som sagts tidigare. Dessa föreslagna
exploateringar gör att hotet från vetenskapsstaden är allvarligt.
Det som under alla förhållanden riskerar att offras är att den
arkitektoniska helheten i vissa områden slås sönder p g a
förtätningar och svårigheter att passa in nybyggnation med den

äldre bebyggelsen som är av riksintresse och där statliga
byggnadsminnen ingår.
Hotkategori: A.
Förslag: Vetenskapsstaden är en id6 precis som Ekoparken och

dessa projekt bör kunna förenas med förnuftiga arkitektoniska
lösningar. Detta innebär att man exploaterar i anslutning till
befintkg bebyggelse, att man arkitektoniskt noga anpassar nya hus

till befintlig bebyggelse, att inga nybyggnader inom

vetenskapsstaden får sådan höjd att de slår in i omgivande
landskap, att man bygger vetenskapsstaden i en etapp med ett

säkert slut, att en byggherre håller i hela projektet och att man

satsar på kollektiv trafikförsörjning. Ett högteknologiskt campus
som detta borde givetvis ståta med bra miljövänlig
internkommunikation i form av t ex minibussar. Med ovanstående
restriktioner kan vetenskapsstaden bli en acceptabel ingrediens
som kanske rentav aktivt kan bidra med miljövänliga teknologiska
lösningar på ekologiska boendeproblem i Ekoparken och därmed

underlätta för skapandet av den Ekologiska staden i Ekoparkens
bostadsområden. Att sänka Roslagsvägen och använda den nyvunna
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ytan som grönyta som föreslagits bör utredas noga.Det blir en stor
utmaning för skickliga arkitekter att göra vetenskapsstaden till en
tillgång för Ekoparken och inte till ett markslukande monster
baserat på massbilism. Massbilism innebär här stads-
byggnadslösningar som prioriterar eller ger stort utrymme för
personbil för stora trafikmängder.

3.6.1 Öster om E3 i Vetenskapsstaden
3.6.11 Bergiusvägen
Hotbild: Förslag på bostadsbebyggelse på 550 lgh i en första etapp.
P g a kraftledningens belägenhet har man valt att i den första
etappen projektera på bergsryggen söder om Bergiusvägen. I en
senare etapp i dalgången.
Analys: Denna exploatering bör absolut inte komma till stånd
eftersom det är en stor exploatering i ett grönområde. Detta är
emot Ekoparkens grundläggande principer. Föreslagen hushöjd med
6-8 våningar kommer att mycket negativt slå in i landskapsrummet
österut och därmed allvarligt försämra rekreations-upplevelsen
där. Bebyggelse i dalgången (etapp 2) riskerar att ge klimatiska
förändringar och är ur ren bebyggelsesynpunkt ett olämpligt läge.
Kraftledningen, som skär igenom Bergiusvägen och stora delar av
Norra Djurgården är mycket negativ för landskapsbilden. Den bör
tas bort och placeras under jord
Hotkategori: A
Förslag: Lindra effekterna av att Lappkärrrsberget slår in i St
Skuggan.
Upprop: Nej till exploatering av Bergiusvägen.

3.6.12 Torphagen
Hotbild: Bostadsbegyggelse (135 lgh) och kontor (18 000 kvm)
planeras. Domänverket vill på sin mark exploatera för nytt
reg io n ledn ingskontor.
Analys: Exploaterar nya grönytor i känslig miljö med bl a vackert
ekbestånd, sällsynta insekter och växter. Bör inte komma till stånd.
Hotkategori: A
Förslag: Dämpa bullret och föroreningarna från Roslagsvägen, med
sänkning alt bullerskydd.
Upprop: Nej till exploatering av Torphagen.

L.

4 Haga-Brunnsviken
4.1 Väster om E3 i Vetenskapsstaden/Ålkistan-Kräftriket
Hotbild: Frescati Hage och Lilla Frescati föreslås för
i n stitutio n sbebyg gelse.
Analys: Exploaterar nya grönytor i känslig miljö med bl a vackra
ekbestånd, sällsynta insekter och växter. Bör inte komma till stånd.
Hotkategori: A
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Förslag: Dämpa bullret och föroreningarna från Roslagsvägen, med

sänkning alt bullerskydd. En del exploatering kan ske vid Albano,

Kräftriket och direkt anslutning till befintliga
universitetsbyggnader öster, ej väster om E3.

Upprop: Nej till exploatering av Frescati Hage och Lilla Frescati'

4.2 Södra Brunnsviken/Bellevue-Stallmästargården
Hotbild: Tillkommande bebyggelse till Sveaplans gymnasium som är

statligt byggnadsminne. Japanskrapa, d vs höghus (20 m högre än

Wennergren) samt diverse konferenslokaler vid Stallmästargården'
En del exploatering kommer att ske vid Norra stationsområdet som

har samband med den ovannämnda exploateringen.
Analys: Exploaterar inga nya grönytor men utgör en mycket känslig

miljö med bl a Pipers vackra Engelska park. Japanskrapan bör inte

komma till stånd, bl a som en demonstration mot det japanska

kapitalet som rovfiskar, handlar med elfenben, noshörningshorn,
skövlar egnskogar och sargar Brunnsviken.
Det är viktigt att ha sammanhängande grönområden och därför är

denna smala gröna remsa mellan stenstaden och Brunnsviken viktig'
Därför bör inga nya grönytor bebyggas. Hagaparken bör istället
utvidgas på den gamla "bensinstationstomten". Området måste
förskönas/lyftas och utgöra en vacker entr6 mot Haga söderifrån.
Gamla SAS-terminalen kan tillsvidare bli ett utmärkt Turistcenter,
med information om Ekoparken i allmänhet och Haga-Brunnsviken i

syn nerhet.
Hotkategori: B
Förslag: Dämpa bullret och föroreningarna från E4, med sänkning alt

bullerskydd.
Upprop: Stoppa Japanskrapan! Stoppa skövlingen av Stockholms port

mot norr.

4.2 Västra Brunnsviken/Stallmästargården-Annelund
4.2.1 Frösundavik - Annelund,
Hotbild: SAS har en godkänd detaljplan för 50 000 kvm samt option
för 17 000 kvm till om man kan visa behov.
Analys: Här är typexempel på en katalysatoreffekt där, efter att
SAS öppnade området, hugade spekulanter ser affärsid6er i

området. Någon ny bebyggelse bör inte komma till stånd vare sig i

Frösundavik eller vid Annelund (P H Lings hem, norr om SAS-huset)
Kommer planerade exploateringsid6er till stånd klipps en grön kil

av helt.
Hotkategori: B-A
Förslag: Befintliga kulturbyggnader i Frösundavik bör rustas.

Upprop: Stoppa fortsatt exploatering av Frösundavik-Annelund.
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4.3 Norra Brunnsviken
4.3.1 SIPU, Bergshamra
Hotbild: SIPU planerar en utvidgning med ca 12 000 kvm, d v s en
fördubbling av dagens yta.
Analys: Bör inte tillåtas.
Hotkategori: B-C
Förslag: Rusta Tivoliparken.
Upprop: Det är ett överskott av kontor i Stockholmsregionen. Stoppa
onödiga kontorsbyggen.

5 Ulriksdal/Sörentorp
5.1 Ulriksdal
Hotbild: lnga objekt, men buller och föroreningar måste dämpas.

Uppmärksamhet måste dock ske beträffande Solna Skyvay.

5.2 Sörentorp
Hotbild: Solna planerar för 1 000-8 000 lgh på polisskolans område
om € 20 är.
Analys: Sörentorp är en mycket viktig skyddsbuffert för Ulriksdals
slottsområde, samt en mycket viktig kil ut - längs lgelbäcken - mot
Järvafältet och Storstockholms gröna bälte. lngen exploatering bör
t i I låtas.
Hotkategori: B-C
Förslag: Området (polisskolan) bör göras mer tillgängligt för
allmänheten, om än kanaliserat.
Upprop: Klipp inte av den gröna kilen ut mot Storstockholms gröna
bälte.

6 Exploatering intill Ekoparken i Solna
Farhågorna att endast Ekoparken blir den enda gröna lungan i Solna
anas mer och mer i takt med att Solna stad täpper till sina
grönytor. Utanför Ekoparken, väster om E4 vid Frösunda, Ulriksdals
pendeltågstation och Järva krog, planeras stora exploateringar.
Dessa planer visar hur oerhört viktigt det är att åtminstone Jreda
Ekoparkens gränser med stöd av de unika värden som finns där. Dock
innebär dessa utbyggnader att slitaget på Hagaparken ökar. Dessa
utbyggnader väster om E4 bör beröras av det föreslagna moratoriet.
Hotkategori: B.
I sammanhanget kan också nämnas Haga trafikplats där
överenskommelsen med vägverket inkräktar på Hagaparken vid Haga
Norra, men blev bättre än andra föreslagna alternativ.

7 Traf ik
Trafikfrågor har behandlats under respektive område men
sammanfattas här.
1) Nej till Österleden.
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1a) Ev möjlighet med tunnel till Lidingövägen + tull.
2) Mycket skonsam trafikplats för Norra Länken vid Lidingövägen
3) Miljötullar på de stora vägarna i Ekoparken, ev bara för
citygående trafik.
4) Bullerskydd eller nedsänkning absolut krav för de
hälsofarligaste d v s

E3, E4, Lidingövägen och Bergshamraleden.

8
1)
2)
3)

Hamn
Hamnverksamheten bör ingå i ekol staden.
Långtradartrafiken bör stoppas, överföras till bef järnväg.
Hamnen bör på sikt awecklas.
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