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Bakgrund .f ,r t'..u. 4- u,- . [.ufr(-*
Från kunglig jalitmark ti[ lagreglerad Ekopark

Arbetet med att flor samtiden och eftervärlden bevara det speciella landskapet från Södra Djur-
gården till Illriksdal och Sörentorp har en lång tradition som fått sitt senaste och tydligaste
uttryck genom lagstadgat s§dd.

"Oerhört slående och imponerande är helheten av vattenlandskap och skogar från Östersjön rakt ge-

In _ L nom huvudstaden med Lilla och Stora Värtan, Stocksundsviken. Husarviken, Laduviken, Brunnwiken
' ,; 1 över Hagaparken upp till Ulriksdal och Edsvikens \ästra strand. Här möter ett kulturlandskap av
C , tz"l- oemotståndlig skönhet och särdeles rik flora och fauna.

ytrl
, ^ I Redan 1 9 I 3 väcktes frågan onr att dra upp gränser ftir en bevarad, oförstörd natur pä Djurgården i en
I c' f'avtaL riksdagsmotion av Karlttarbäck. laag äiaänna fråga s?irskilt akut. Det område, som återstod att värna

k/+ \- tSO: var ca en ftedjedel av den fria mark, som fanns 1913. Den fick dock ett skydd då riksdagen och

\- Stockholms kommun godkände 1963 års dispositionsplan fiir Djurgården. Denna har rivits upp genom
påtryckningar från Stockholms politiker. Nu hotas Norra Djurgården och Brunnwikenområdet av
stora exploateringsplaner, d2ir Stockholms kommun intar en farligt aningslös och pådrivande nyckel-
position. Överst på listan står en omfattande böyggelse i dalgången mellan Universitetet och Lapp-
kärsberget. Den bebyggelsen måste skrinläggas för alltid."

Så stod deti Uppropfar Norra och Södra Djurgården, Haga-Brunnsviken, Ulriks-
dal/Sörentorp 1991. Sedan dess har mycket hänt. Begreppet Ekoparken har myntats och För-^ u\ . . I

bundet för Ekoparken bildats. Det stöds idag av 4O-talet foreningar med over@000 med- Y ! flc.
lemmar. Stockholms stad och Solna stad utarbetade på regeringens uppmaning ett Program.för
p lanering av området Ul ri ksda I -H aga-B runnsvi ken-Dj urgården.

Trots framgångarna i detta program stod det klarl att det föreslagna skyddet for Ekoparken var
ofullständigt - det krävdes vad vi då kallade en "lex Ekoparken"! I detta avseende blev vi 1995

bonhOrda genom att naturresurslagen (NRL) tillfrrdes en paragraf av foljande lydelse:

3 kap 7 §NÅZ

Omrdde t U lriksda t - H aga-B nm n s, i ke n- Dj urgårde n dr e il n ali on a I stad spark.

ffeprog.doc



§

Revide rat för s lag ti I I pr o grant
1996-09-30 sid.2

Programarbetsgruppen

t

L

Därmed fick Ekoparken ett helhetsssdd. NRL är dock inte en lag med egen rättsverkan och
sanktioner utan verkar via andra lagar. paragrafen skall alltså ,., ,orn 

"r 
riktningsgivare for

behandlingen av bygglovärenden enligt plan- och bygglagen (pBL), beslut om naturreservat
eller naturvårdsområde enligt natursvårdslagen etc. My.t .t arbete återstår således for att
s§dda området. Därtill kommer att området måste vårdas och utvecklas. De ideella forening_
arna har fätt sin roll i sammanhanget erkänd genom ett regeringsuttalande:

"Företrädare för de ideella fcireningar m m som verkar inom nationalstadsparken bör beredas tillftille
att ftrua arbetet i ltimplig utsträckning,,
(Ur Regeringsbeslut M95/31 l/7: Regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län i fråga om
s§dd, ftrvaltning, vård och skötsel av Nationalstadsparken lllriksdal_Haga-Brunnwiken_Djur!ården;

M-anga foreningar har intresse av och arbetar inom Ekoparken. För att forena sina krafter har
många av dem samlats i Farbundetför Ekoparke,,furtiuprogram syftar till att forklara for_
bundets principer och målsättningar samt lägga en![nd fo, g.*.rram handling. -l

Historiskt randskap L f Wb(vrJ il14 th kd r" hA)
Begreppet historish landskap har en nyckelfunktion i skyddsparagrafen. Eftersom historiskt
landskap är ett nytt begrepp i den svenska lagstiftningen måsie dei noga analyseras, definieras
samt göras ktint och respekterat
TINESCO och Europarådet definierar historiskt landskap (heritage landscape) på foljande sätt:

Särskilda delar av ett landskap, formade i en kombination av människans och naturens arbete, vilka
illustrerar samhällsutvecklingen och samhällsbildningar i tiden och rummet och som har uppnått so_
cialt erkända värden i olika territoriella nivåer beroende på traditioner, kunskap, avbildningar i litte-
rära eller konstniirliga arbeten elter på grund av historiska händelser som har iigt rum d:ir.
(Ku I tunni lj ov ård 5 / tgg 4)

Begreppet historiskt landskap är således vidare ån begrepp et kulturntiljo somsi&ar på

Inont en nationalstadsparkfar ny bebyggelse och nya anlciggningat kotnnra titt ståncl och andra åt-garder vidtas endasl om'det kan ske utan intrång i parklandskap och naturmiljö och utan att det histo_
riska landskapets natur- och kulturvtirden i övrigt skadas.

de spår av människans anordningar ftir produktion och konsumtion som avlagrats över tid, betraktade
som helheter och sammanhang i landskapet. Kulturmiljön inbegriper även de icke avsedda effekter
som hennes verksamhet fätt. Kulturmiljöbegreppet innefattar således människans samspel med natu_
ren. Kulturmiljöer iir m a o historiska sammanhang i landskapet definierade utifrån människan.
(Ktr I t u rmi lj at, å r d 5 I 199 4)

En avgörande skillnad mellan historiskt landskap och kulturmiljö är att den senare är materiellt
definierad och forutsätter fysiska spår i landskapet medan det historiska landskapet definieras
utifrån både materiella och immateriella dimensioner. Ekoparken motsvarar därmed till fullo
definitionen av ett historiskt landskap. Områdets synliga skönhet i form av vegetation, djurliv,
topografi, byggnader och föremål kompletteras i rikt mått av konsthi storiska, litterära, musik-
historiska, iddhistoriska, personhistoriska och andra immateriella associationer. Därtill är det, i
omedelbar närhet av en stor stad, hemvist for åtskilliga

L
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studier och rekreation
het gör Ekoparksområdet unikt och omistligt både som

kansliga djur- och växtartey/Denna hel-
biotop och som en plats ffi mångsidiga
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exempel på att även tätortsnära naturområden kan inne-
hålla mycket stora naturvärden. Här finns många hotade växt- och djurarter vars bevarande är av in-
tresse ftir hela landet.

Ekoparksområdet utgör en del av ett större sammanhängande grönstråk som sträcker sig in i staden.
Detta samband är avgörande ftir ekoparksområdets artinnehåll men det har även stor betydelse ftir na-
turkvalitderna i mindre naturområden och parker som ligger isolerade i stadslandskapet.

Utmärkande för ekoparksområdet är den stora utbredningen av,ekdominerad ädellövskog. Områdets
ädellövskogar tillhör ett av Sveriges r,ärdefullaste bestånd törftark- och vedlevande inseitevOmrådet
är en klassisk wamplokal med många hotade arter som fraffi-rallt är knutna till ek. Fyndeiav insek-
ter och svampar utgör kraflfulla indikatorer som visar på lång kontinuitet hos ädellövbestånden. Om-
rådet är fortfarande tillräckligt storr ftir att det skall finnas en ständig tillgång till död löwed i olika

)

Brl,
CfuV

Vr\o l-

nedbrytningsstadier. " Z § {/{s'1a 1a o. L)
(ur Naturvdrdens intressen. Solna stad och Fritid Stockholm, 1992.) \o la rlU

L Ja\ kk_Kulturvärden ( y _o* {)rf q-y hr-
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Ekoparkens naturvärden är oskiljaktigt forenade med dess kulturvärden. Marken har brukats
av människan under århundranden och fätt sin karaktär av ängsbruk, åkerbruk och bete. Här
finns forntida gravftilt som tecken på tidig bosättning.

Norra och Södra Djurgården betecknades sammantaget Den kungliga jaktparken. Många in-
slag, byggnader, fängstanordningar, inhägnader mm vittnar om denna användning. Det kung-
liga intresset for de stadsnära naturområdena har senare avsatt magnifika byggnader, som lll-
riksdal, Haga och Rosendals slott med tillhorande anlagda parker. Vi har också en mängd vitt-
nesbörd om ett rikt kulturliv, inspirerat av naturens skönhet och behag. Djurgården som motiv
och inspirationskalla för Bellman är välkänt. Närheten till kungafamiljen gav under 170O-talets
senare och 18OO-talets forra häIft upphov till privata boställen som idag har synnerligen stort
kulturhistoriskt värde. Omkring sekelskiftet 1900 uppläts mark for prinsvillorna och flera arki-
tektvillor på Sodra Djurgården samt lor institutionsbyggnader ritade av tidens ledande arkitek-
ter i ett bälte på Norra Djurgården, nu betecknat Vetenskapsstaden.
Bebyggelsemiljöerna inom området består i stor utsträckning av byggnader med storl konst-
närligt, arkitektoniskt eller historiskt värde. Vid tillkomsten av denna bebyggelse har som regel
omsorg ägnats åt bevarande av naturnrark, träd och vegetation samt åt byggnadernas arkitek-
toniska utformning. Bebyggelsemiljöerna utgör en viktig del av det samlade historiska landska-
pet i Ekoparken-Nationalstadsparken (Jfr prop 94195:3, s. 33)
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Bebyggelsemiljöer och parker av synnerligen stort kulturhistoriskt värde avses lorklaras frr
byggnadsminne enlig kulturminneslagen.

I Ekoparken utgör landskapet -föreningen av natur och kultur - ett kulturntinne, som motive-
rar sdrskilda lcrav på bevarande.

Principer

Programnretför planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (1993) - som
Förbundet helt stöder - bygger på tre viktiga principer:

* Området slmll vtirnas som en mik kultur- och natarpark med titt parken vril cnrpassad be-
byggelse.

* Området skall utvecklasfarfriluftsliv och rekreation i en onrfattuing och i sådatruformer
som inte slcadar områdets natur- och kulturvcirden.

* Området skall Jbrbtittras med avseende på trafikstörningar och andra miföproblem.

Det fanns många bra lorslgi Progr"anmtet för planering at, området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården bta att s§dda området i tre naturreservat och att kulturminnesmärka
hela miljöer. Redan detta p@'ram resulterade i att bebyggelsen i dalgången mellan Universite-
tet och Lappkärrsberget vid Bergiusvägen utgick. Men många exploateringsplaner finns kvar
och nya har kommit till. Värst är trafiklederna och Norra Länken, som planeras gå
tvärs igenom Ekoparken, planerna på stora i Brunnsviken samt Universitetets
planerade utbyggnader. Den sk Japan- vid Norrtull var fortfarande aktuell när pro-

Yt* es
Handlingsprogram: Värna-Vård,a-Visa

c,Yd Lld+ &)-grammet skrevs, men är nu avskriven.,/ A l!
v"År ',:p'K-J , V,t lVgv(,

f.v nit vttvat\t(

L
,rrrÅMfurl

el- - ')

Handlingsprogrammet omfattar åtgarder alltifrån sådana som gäller akuta insatser
som är viktiga på lång sikt. Akut är attvä"rra området och de kvaliteter det har idag. Men på
längre sikt önskar vi givetvis utveckla dessa värden for att bättre ta tillvara dem. Det innebär i
många fall att återståilla ursprungliga miljoer. Samtidigt är det viktigt att området§tnyttjas, det
ska visas, så att så många stockholmare samt svenska och utländska turister som möjligt ffir
upp ögonen for dess skimrande kvaliteter, dock med ett krav på balans så att kvaliteterna inte
gårforlorade.l t b1L avÅat *{ L,tfti4r - f::l"lotya hi^(t. v,,,{ -i vv\§.-u\ni.

t{'u r wr",t} - Vrr;?."* -t\L ur- h.. 1 1" V.,u.(fo{ i 6o (.",p I

Nationalstadsparkens omfattning gi,-hW (.

Nationalstadsparken areella ornfattning överensstämmer till större delen men inte helt med
Förbundets definition av Ekoparken. Utanfor nationalstadsparken finns områden vilka bör
s§ddas av samma skäl som nuvarande parkområde. Sålunda bör Nationalstadsparken i forsta
hand tillloras områden med tanke på deras del i det historiska landskapet, deras kulturmiljo och
deras betydelse som spridningsväg.
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Biologisk mångfald

inverkan på kärnområdena.
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Biologisk mångfald handlar till största delen om att skapa så stora sammanhängande biotoper
att arterna kan överleva inom dem. Storleken varierar beroende på vad slags art det gäller. Det
är vidare nödvändigt att se sambandet mellan arterna. Utgångspunkten beträffande arternqär
den nationella hotlistan som Statens Naturvårdsverk sammanställt. Den gäller bäde växte{. och f
djur. Det handlar också om att inom dessa biotoper skapa gynnsamma betingelsei f#;.ä;; Tua*wp+ l'
överlevnad. Det gäller bl a att skydda biotoperna mot miljöforstöring i form av luft- och vat-
tenfororeningar, slitage, mm.

För att den biologiska mångfalden skall bevaras har forst ett antal krirnområder identifierats.
Men detta räcker inte. Kärnområden är inte tillräckligt stora for att klara slg De
måste stå i forbindelse med varandra, vilket kräver
Utanfor kärnområden måste det finnas buffirlzoner som mildrar milj aktiviteters

L

Den biologiska mångfalden kan tillgodoses genom att man avsätter naturreservat eller tilldelar
strategiska områden en(annanform av skydd.)ålsättningen är att en rik flora och fauna skall
finnas på såväl Södra sbnr Norra Djurgården. Vidare bör området Ulriksdal-Sörentorp-Tegel-
hagen ges ställning av ett sammanhängande naturområde. På något sätt måste även forbindel-
sen med Järvaf?iltet säkerställas/Om detta lampligen sker i form av ett naturrgservat eller på ,
annat sätt återstår att pröva.] 

e 
L n e5 ,J7 z 1,,'4(ut'eJ7 t^o-<-( Ska- dr/' t'rvuaA

För att säkerställa spridningsvägarna till och inom Ekoparken måste de områden som kan ut-
göra ekologiska lankar skyddas. I dessa områden fär kvarvarande ädellövskog inte ytterligare

;7,, r
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t' t> ( yftz1 ;
Stränder där skrotsten

lr?1 <t/ ? t'L /

parkmark mqste

v tvlq kLq(t+ /^ ,

tas.

t4rtvu C-

pats bör Nedräsade kajer bor
återstä1las.

X'örbundet fiir Ekoparken anser att
. lagens forbud att bebygga parklandskap och naturmiljö samt att skada det historiska land-

skapets natur- och kulturvärden skall tolkas strikt.
o naturreservat skall bildas på Norra Djurgården

skall bildas på Sodra Djurgården f lVE tUrWfr
Illriksdal-Sörentorp-Tegelhagen bör ges ställning a\ err sammanhäng{nde naturområd e /unhre.hkt4,
förbindelsen mecl Järvafältet måste säkersrällas lvn tvtJtTo,ay* |

kvarvarande ädellövskog inte fär decimeras och att natur- och parkmark måste återställas i
foljande områden - spridningsvägar: Järvafåltet-Ulriksdal (se ovan), Bergshamra-Brunns-
vikens norra strand, Bellevueparken-Krättriket, Tekniska I{ogskolan-Sofiahemmet-öster-

decimeras, alla tillftillen att återställa natur- och
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malms IP, Storängsbotten-Gärdet-Tessinparken-Ladugårdsgärde, Lilla Värtan, Saltsjön
mellan Södra Djurgården och Nacka.

Park- och kulturntiljöer

Kulturmiljöer är inte bara byggnader. Som redan framhållits är landskapet en lika viktig del av
kulturmiljön.

Huvudsakligen är det det äldre kulturarvet vi avser att bevara. Detta har sin grund i önskan att
bevara hela miljöer så intakta som möjliE. Ett exempel är den gustavianska parken Haga-
Brunnsviken. Men även t ex Vetenskapsstaden från 1900-talets början och funkisstaden på
Gärdet och i Hjorthagen vill vi bevara. En kulturmiljo som måste bevaras är mötet mellan land
och stad bl.a. vid Norrtull-Roslagstull.

Även beträffande kulturmiljön finns anledning att definiera ett slags kärnormäd en, koncentra-
tioner av bebyggelse och landskapselement från vissa epoker. Istället for buffertzoner talar vi
om betydelsen av en passande inramning. Intrycket av kulturmiljön påverkas i hog grad av
dess omgivning, av ljus, ljud och lukt från trafikleder och andra störande anlaggningar, av stor
och dominerande bebyggelse i dess närhet etc. Det är därfor bebyggelsen på Nacka strand är så
olycklig och darlor som vi sade nej till Japan-skrapan vid Norrtull. / i ^.

"r-i ;",- aV ev\,'+ tV,rtz.t- L.i^-(rL+-.Ut't,ty{«t''u4i9'*7, I

'I hruunuet 6I uroparken anser *i, "- i o\Äli.*r;*å; ln,y- 1,\t/=r:
. Österleden med trafi(platsen vid Frihamnen och övriga anordningar utgör ett så kraftigt

,. intrång i miljön att den inte skall byggas,

I \-. Bellevuelänkens intrång i Belleweparken skall elimineras genom att leden forläggs i elle/
under Cedersdalsgatan,

. i eniighet med lagen skall inga nya OS-anläggningar av permanent karaktär ffi byggas iNa-
tionalstadsparken,

o en eventuell exploatering av gasverksområdet måste vara småskalig med beaktande av att
industrihistoriska byggnader bevaras,

o de gamla gasklockorna och övriga tegelbyggnader från gas-epoken skall bevaras.
o området med tillfiillig bebyggelse vid Tre vapen på Ladugårdsgärde skall omvandlas till

grönytaforattvidgaspridningskorridoren, e tr{bf7,l L_ f p i,-,1n,,1\ tvct-f e ,l
. Bergshamraleden skall överdäckas ) ttv;, - v lÅLr å,tt
. Lllriksdal skall forenas med Brunnsviken. o trc]r-:,*4 ft'* !,r'd'-e't6r'( t/n' t';'['1"'
. bebyggelsen vid Järva Krog sedd från Brunnsviken skall döljas eller tonas ned.
o Västra Frösunda, området runt lllriksdals idrottsplats, inte ffir bebyggas på sådant sätt att

det stör vyn från Brunnsviken.
. endast en måttfull bebyggelse i Albano-området, som inte stör parklandskapet kring Haga-

Brunnsviken, kan accepteras.
. Roslagstullsberget inte fär ges högre eller mer framträdande bebyggelse än idag.
. bebyggelsen vid universitetet inte ffir fortätas.
. Solna Skyway genom Ulriksdal inte ffir byggas och att snabbspårvägen måste ges en

sträckning som inte inkräktar visuellt på det historiska parklandskapet.

^q,
:"§L
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a alla befintliga och ej utnyttjade byggrätter i och angränsande till området skall inventeras
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. byggnadsminnesforklaringar genomörs av Länsstyrelsen

Vårda

Parker och natur

Det behövs program för att vårda det gröna, olika program lor park och for natur. Ekoparken
har och skall ha stora inslag av ursprunglig och fritt växande natur, som ej ffir forparkas. Andra
delar skall vara park.

Många park- och naturområden behöver återställas. Detta kräver restaurerings- och återtag-
rungsprogram. 7'ke €41 {fi h lk,4I LrnnLo t-

0/n Många åtgarder är små, som att ,"nru ,rrfier från och skrap samt att restaurera grauno-
Ulriksdals slottspark mednument. Andra kan innebiira stora insatser, som

Brunnsviken genom att överdäcka på en sträcka av 500-m.
L

L väsentliga. Med de historiska parkerna menas foljande områden: Ulriksdal, Haga.
Bergianska trädgården, Bellevue och Södra Djurgården,

Återtagning av natur måste göras med hänsyn till befintlig pågående verksamhet som på ett
naturligt sätt passar i Ekoparken. Det gäller dagens kulturella yttringar i form av trädgårds-
skötsel, båtsport, idrott mm. Här föreligger konflikter som kan kräva svåra awägningar och

ha en otvetydig ekologisk karaktär både ifråga om inriktning och arbetsmetoder. Naturvär-
dena skall ges en framskjuten ställning. I de historiska parlcerna är historisk autenticitet det

Tivoli,
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a

övriga områden (utom tomtmark och tradgårdar) skall betraktas
betydande inslag av kultur /)
restaurering av Tivoli skall
historiska parken återskapas.

Belleweparken skall
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o järnvägsspåret kan användas som en länk i spårbunden kollektivtratik t

j Solna stads forslag till Norrtullsinfart - större grönområde kring Stallmästargården samt
nedsänkning av Uppsalavägen vid Linvävartorpet - skall forverkligas.

o Roslagsvägens störningar och barriäreffekt skall dämpas genom om-, över- och underbygg-
.nader samt skärmar, träd och vallar. Utlys en arkitekttävling for omskapande av Roslagsvä-
gen.

o en grön forbindelse mellan Karlberg och Haga på sikt skall återskapas, eventuellt via en
grön stadsdel ovanpå Norra station.

o naturmark vid Fisksjöäng skall återställas
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o SAS kontorsbyggnad sedd från Brunnsviken skall döljas. Ta bort den öppna parkeringen
framfor kontoret (t.ex. genom att gräva ned parkeringen)

Byggnader

Flerfalet byggnader vårdas väl. En del byggnader är dock stadda i forfall och behöver renove-
ras. För att vårdas kan vissa byggnader behöva kompletteras. Men detta kan endast fa gälla
små tillbyggnader, varvid stora krav på inpassning i naturen och anpassning till existerande
byggnader måste ställas. Inom området finns en rad mycket fula och störande byggnader.
Dessa bör om möjligt rivas eller åtminstone ersättas med byggnader anpassade till Ekoparken.

Större kompletteringar inom Ekoparken måste begränsas till områden som idag saknar större
värde sorn natur- eller kulturmiljö. Det är endast två områden som uppfullef detta krav: Albano
och Vtirtahamnen. På Gasverkstomten och i Frihamnen finnns möjlighet till ny bebyggelse med
bevarande av äldre kulturhistoriskt värdefu lla byggnader.

Tillfiilliga utställningsbyggnader kan accepteras. Det tillhör också detta områdes kultur, att
härbärgera utställningar. Man måste dock kräva att tillfiilliga byggnaders utforming och place-
ring anpassas så att de inte inverkar störande på kulturmiljon i Ekoparken.

Förbundet fiir Ekoparken anser att

. den gamla SAS-terminalen skall rustas for ny användning,

. ett flertal hus och kulturmiljöer måste ges skydd och skötselforeskrifter samt rustas upp,

. högspänningsledningen genom Nora Djurgården och Bergshamra måste grävas ned eller
sjöforläggas.

Visa , 

-'"-

Ekoparken är stockholmarnas främsta rekreationsområde. Ekoparken har stora pedagogiska
värden och utgör dessutom en unik turistattraktion såväl genom sina natur- och kulturvärden
som genom sin egenskap av världens forsta nationalstadspark. Därför är det självklart att Eko-
parken skall vara tillgänglig lor allmänheten.

Att låta så många som möjligt fä se och njuta av ett område som måste skyddas mot slitage och
ingrepp är emellertid en intrikat uppgift. Den förutsätter att man kan finna en balans mellan
tillgänglighet och det nödvändiga s§ddet mot forslitning. Å ena sidan skall besökare kunna
röra sig fritt inom området både enskilt och i stora grupper på ett sätt som tillgodoser såväl
deras bekvämlighet som parkens
forvandlas till ett friluftsmuseum
dess omedelbara närhet.

behov av vård och värn andra sidan får Ekoparken inte
Området skallvara

hrc.k, <X2,4/LE
Det skall vara lätt att ta sig till Ekoparken. Området skall därfor betjänas av goda kollektiva
forbindelser,bra cykelvägar och gångvägar. Gång- och cykelforbindelserna till området måste
utvecklas. Ett satt kan vara att an1ägga gång- och cykelvågar med hög kvalitet över motorle-
derna, som eljest utgör barriärer. Båttrafik till området ocir mellan dess olika delar bör utveck-
las/Det r4edfor att nya bryggor kan behöva byggas. Därvid bör man i forsta hand söka och
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utnyttja gamla brygglägen. Biltrafik och annan motordriven trafik måste dock kraftigt begrän-
sas pga av de störningar som den ofrånkomligen innebär. Men även kollektiva forbindelser,
gång- och cykeltrafik måste anpassas till de krav som Ekoparkens speciella karaktär ställer.
Sålunda måste man noga tillse att exempelvis gång- och cykelstigar, bryggor och andra an-
läggningar placeras och utformas så att de inte strider mot kraven på en god kulturmiljö och
naturvård.

För att Ekoparkens värden skall nå allmänheten - såväl stockholmare som andra invånare i lan-
det och utländska intresserade - krävs omfattande irformatioz. Informationen skall känneteck-
nas av sakkunskap.

Förbundet fiir Ekoparken anser att

o anläggningar inom området skall ha publik karaktär så att de ej behöver avspärras.
o en gångbro över ÅIkistan skall byggas
o ett sammanhängande system av cykel- och gångvägar genom hela Nationalstadsparken bör

komma till - Nationalstadsparkens cykelled respektive vandringsled,
o Roslagsbanans gamla bro över Stocksundet skallbevaras som cykel- och gangbro
r motordriven trafik i Ekoparken skall starkt begränsas och all genomfartstrafik utom kollek-

tiwrafik omojliggöras.
. Ekoparken skall göras känd via alla lämpliga medier, såsom trycksaker, video och Internet.
o Ekoparken skall presenteias for besökare av kultur- och naturvetenskapligt sakkunniga gui-

der.
o information om Ekoparken skall tillhandahållas inte bara på svenska utan också på interna-

tionellt gångbara språk (såsom engelska, franska och tyska), viktiga turistspråk (t ex ja-
panska) och på större invandrarspråk.
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