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Att: Mats Wall6n, planarkitekt
Plan- och exploateringsavd
Sollentuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
191 86 Sollentuna
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Kompletterande remissvar angående förslag till detaljplan för del av Margareteborg,
Helenelund, Sollentuna kommun

Sammanfattning
Ekoparksfonden WWF anser att exploatering av Margareteborg utgör ett stort hot mot natur-

kultur och friluftsvärden i allmänhet och specifikt för rekreationen före niirboende och biolo-
gisk mångfald. Dessa värden drabbas däirför att bebyggelsen täpper igen stora delar av stock-

holmsregionens största och viktigaste grönkil. En bebyggelseutveckling på området skulle

försvåra utbytet av arter mellan Järvakilen och Ekoparken. Detaljplaneförslaget står i konflikt
med propositionen 1994195:3 för Nationalstadsparken Ulriksdal - Haga - Brunnsviken -

Djurgårdere (Ekoparken). I denna skrivelse redovisas en kunskapsöversikt över vad som of-
fentliga organ säger i sammanhanget och den kunskapsfront som rör fragmentisering av

grönytor. Vidare berörs kommunens ansvar att sörja för en omsorgsfull planering och ta in
tillräckligt med underlag för att fatta beslut om exploatering i Margareteborg som rör Jiir-

vagrönkilen.

Margareteborg iir ett typexempel på en taktisk planering som leder till en totalexploatering

som lanseras stegvis. När väl etapp 1 (föreliggande detaljplan) ar tagen finns det ytterst små

möjligheter att påverka resten eftersom området "redan zir så exploaterat" att nägra viirden att

hävda knappast finns.

Ett tydligt drag i planeringen är att allt är upp§ort på forhand innan miljökonsekvenser tas

fram och innan den demokratiska planprocessen påbörjats. I kommunens underlagsmaterial

t ex lokaliseringsstudien framgår att eventuella miljökonsekvenser aldrig tillåts ifrågasätta

exploateringens lämplighet överhuvudtaget utan bara skall välja mellan olika exploaterings-

alternativ. Detta är en avigsida hos det kommunala planmonopolet att man med en smart pro-

cess kan spela bort miljökrav och den demokratiska processen.

De som idag har engagerat sig i ärendet bör bli medvetna om att den kretsloppsgenomsyrade

ekologiska trädgårdsstaden i Margareteborg är första delen i en mycket hård exploatering av

hela södra Järvakilen med bäring mot Kymlinge och Kista. En sådan exploatering står mycket

långt från de föresatser som olika offentliga instanser givit uttryck för och som citeras i denna

skrivelse.

Slutsatsen ör att det tir av yttersta vikt ur allmtinintressets synpunkt att exploateringen av

Margareteborg inte alls kommer till stånd.
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I Inledning
Ekoparksfonden WWF liimnade in en samrådsremiss L998-04-24 för förslag till detaljplan för
del av Margareteborg, Sollentuna kommun. Nu följer en komplettering av vissa delar som rör
fragmentisering av grönytor i allmänhet, i Järvakilen och vid Margareteborg. I detta komplet-
terande remissförslag angående Margareteborg vill Ekoparksfonden WWF fördupa diskus-
sionen kring Järvakilen och dess betydelse som spridningskorridor in till Ekoparken. Vi vill
även än en gång lyfta fram kilens viktiga funktion som rekreationsområde för regionens invå-
nare. Vi vill också peka på den taktikplanering som spelar ut miljöintressena i kommunens
planering och visa på den mängd med offentligt material från olika planeringsorgan som klart
och tydligt visar det felaktiga med att exploatera i Margareteborg.

2 Allmänt om rekreation och fragmentering
Kraven på att tillgodose ökad ekonomisk tillväxt, lösa bostadsbristen och skapa en högre grad
av integration mellan olika verksamheter resulterar i att man skär i de gröna kilarna för ex-
ploatering och ersätter dessa med isolerade gröna öar och svaga stråk "som blir över" fram till
nästa exploateringsvåg. Avstånden mellan nya förortsområden och city ökar i samband med
att staden expanderar, vilket i sin tur har lett till ett ökat behov av bra kommunikationsmedel.
I dag kan vi se hur nya tviirförbindelser byggs ut allt längre från stadskärnan. Resultatet blir att
stockholmsregionens gröna kilar på flera ställen deformeras och fragmentiseras (delas upp) av

starkt trafikerade leder. Nrir man upplåter grönområden för bebyggelse och tillåter en frag-
mentisering av kilarna innerblir det att man successivt bygger bort möjligheterna att bevara de

sammanhängande natursystem av stöffe omfattning som fortfarande stockholmsregionen be-
sitter. Den mänskliga påverkan iir idag den största orsaken bakom fragmentisering av bioto-
per.

Människan har behov av att vistats i natur som är utformad utan mänsklig påverkan. Natur-
upplevelsen ger perspektiv på tillvaron och insikt om att människan är en del av naturen och

inte frikopplad från alla ekologiska samband. Barn pä daghem och skolor som har tillgång till
vild natur i anslutning till lekplatserna blir mer harmoniska, får bättre motorik och leker över-
huvudtaget mer än bam som leker på redan färdigbyggda lekplatser. Det finns amerikanska
forskningsresultat som tyder på att inlärningsförmågan blir sämre om barnen inte har möjlig-
het att leka i naturmiljö (P Grahn).

En undersökning av mark för rekreation och friluftsliv kring våra 100 största tätorter visar att

den allmänt tillgängliga marken per invånare minskar med ökad tätortsstorlek. Stockholms
stad ligger sämst till i landet. Tillgängligheten är den viktigaste faktorn för att människor ska

utnyttja och ha en självklar kontakt med naturen, Olika studier har visat att människor som

bor närmare än sex minuters gängväg till ett grönområde har signifikant mindre rygg- och

nackproblem. Åttio procent av utflykter som dagis och skolor gör går till naturområden som

ligger inom tätorten. Genom kilstrukturen har en stor mängd människor nära kontakt med

större grönområden.

4 Järvakilen
Järvakilen har geografiskt sin spets i Bellevue vid Brunnsvikens södra ända. Delvis försvagad

av barriärer fortsätter grönstrukturen ner mot Blockhusudden på Södra Djurgärden och via
vattnet knyts kontakten med Lidingö och Nacka. Kilen avgränsas i öster av Roslagsbanan -
Bergshamra och i väster av E4:an. Sjön Edsviken skapar en gräns i öster och Sörentorp-
Margaretheborg är kilens hörn i non. Kilens fortsättning mot väster följer Igelbäckens dalgång
och avgränsas i norr och E4-Kista-Akalla och i söder av bebyggelsen längst E18. I kilens
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nordligaste del utgörs den största delen av naturreservatet kring Säbysjön. Det iir ett mycket

stort sammanhängande skogsbevuxet grönområde med våtmarker och sjöar, omväxlande med

ett jordbrukslandskap rikt på fornlämningar, Avskuret från huvudvägen av E4:an och stamba-

nan ligger Margareteborg. Kvaliteten på strövområdena hiir är högre än i övriga delar med

vattenkontakt mot Edsviken. Margareteborg med omgivningar har många sociala och natur-

vetenskapliga värden.

De mest utnyttjade friluftsområdena i Stockholm är Djurgården, Nackareservatet och Jlirva-

fältet. Med Järvakilens mångfald av djur och växter utnyttjas området flitigt av naturstudier

och fältundervisning. Jtirvakilen domineras av ett unikt jordbrukslandskap och åir Sveriges

mest fornlämningstäta område. Cirka två tredjedelar av kilens yta ar kulturhistorisk intressanta

miljöer av riksintresse. Runstenar, forntids vägar och ett väl bevarat kulturlandskap sätter prä-

gel åt kilen.

Igelbäcken som rinner genom Järvakilen är en dalgång som utgör ett viktigt ekologiskt kon-

taktnät mellan stadens och kranskommunernas grönomräden. Igelbäcken är mycket viktig för
kilens livsmiljö och fungerar som spridningskorridor, reproduktions- och födoplats för en

mängd växter och djur. I bäcken lever idag den hotklassade aften grönling. Om Igelbäckens

framtid ska säkras måste åtgarder som medför ökade tillskott av närsalter, tungmetaller och

andra föroreningar undvikas. Detta gäller indirekt vid tätortsexpansion.

Följande kriterier ligger till grund för varför man inte ska exploatera mer i kilen:
I Vattenområde som är särskilt känsligt för reduktion av tillrinningsområde.
r Livsmiljö för hotklassade arter.
I Gamla barrskogs- och ädellövbestånd
I Våtmarker och små vattendrag
I Stränder av betydelse för biologisk mängfald.
r Ett rekreationsomräde som idag uppfyller människornas behov av friluftsliv, kultur och

sociala verksamheter.

Om Margareteborg exploateras innebär det både en biotopförlust och fragmentisering av Jiir-

vakilen. Biotopsförlust ändrar kilens sammansättning och fragmentering ändrar mönstret i

kilen. Dessa två, d v s sammansrittningen och mönstren, är de två viktigaste faktorer som bil-
dar landskapets hela struktur.

5 Ekoparken
Järvafältets grönkil är den viktigaste spridningskorridoren in till Ekoparken. En av grundför-

utsättningarna till att riksdagen 1995 beslutade om att skydda Ulrikdal - Haga - Brunnsviken

och Djurgården från fortsatt exploatering var p.g.a. områdets rika mångfald av djur och växter.

För att området ska få fortsätta att vara en nationalstadspark krävs att kranskommunerna, i

detta fall Sollentuna kommun för en aktiv fysisk planering av grönstrukturen.

6 Frågor
Järvakilen hotas idag av mänga exploateringshot. Ett av dessa utgörs av Sollentuna kommuns

planer på att bebygga Margareteborg, strax noff om Ulriksdals slott/Sörentorps polishögskola.

Inför förslaget till ändrad markanvändning av Margareteborg finns det idag fortfarande ett

antal frågor som bör diskuteras, utredas och redovisas.
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F råge sttillningar rö rande gröna kilar
Hur stora intrång av bebyggelse tål de gröna kilarna? Hur kan man förena kilstrukturen med

förslag om nya regionala tvärförbindelser? Är den befintliga strukturen viird att bevara? Om ja
är frågan hur då? Vilka alternativ finns det?

F råge ställningar rörande M ar gareteb o r g

På vilket sätt kommer Järvakilens funktion som spridningskorridor mellan staden och krans-

kommunernas grönområden att förändras? Vilka arter kommer främst att drabbas allmänt och

vilka rödlistade/hotklassade arter? Hur stor del av den befintliga skogsmarken kommer att

minska? Hur stor blir grönområdet i förhållande till bostadsområdet? Hur mycket grönyta

kommer varje människa ha till sitt förfogande? Hur kommer vattenkvalitdn i Igelbäcken att

utvecklas? Hur päverkar etableringen nationalstadsparkens kärnområden och spridningsvägar?

Leder förslaget till ökad uppsplittring av särskilt värdefulla naturmiljöer och minskad areal

grönområden? Påverkas områdets gamla ädellövsträd, barrträd, parkständer, våtmarker, små-

vatten? Innehäller området död ved och ädellövsträd med stamhåligheter? Påverkas föryngring

av ädellövträd?

Trots att man planerar Margareteborgs bostadsområde som en trädgårdsstad med parker och

träd mellan husen finns det ingen garanti för att exploateringen stannar där. När ett område

redan har etablerat sig iir den fortsatta exploateringen ett faktum. Hur garanterar kommunen

att området inte fortsätter att exploateras?

F rå ge strillningar rö rande Ekop arken/nationalstadsparken
Om man ska kunna bevara Ekoparkens biologiska mångfald måste man beakta de ekologiska

processerna i hela landskapet. Fragmentering av biotoper anses idag vara ett av de största ho-

ten mot den biologiska mängfalden på jorden. Arter som är knutna till fragmenterade biotoper

måste klara av att fragmenten tir stora nog och tillräckligt niira varandra för att tillgodose

livsutrymme och spridningsmöjligheter. Kommer detta att uppfyllas? Genom att biotoper

fragmentiseras påverkas artens bestånd. Hur kommer omgivningarna att påverkas?

7 Diskussion
Margareteborg är ett typexempel på taktikplanering, präglat av "ekoporr och de smä stegens

tyranni". Egentligen handlar planeringen om en totalexploatering som lanseras stegvis' Dock

kan sägas att även den nu framlagda etappen tir förkastlig. Redan tidigt i planeringen presente-

rades ett antal utbyggnadsalternativ i etapper. När väl etapp 1 (föreliggande detaljplan) är ta-

gen finns det ytterst små möjligheter att påverka resten eftersom området "redan" är så explo-

aterat att några värden att hävda knappast finns. Då kan man se framför sig ett mycket stott

exploateringsområde från Kymlinge till Edsvikens strand med ett befolkningunderlag för en

ny pendeltågsstation. I och med detta är Järvakilens sÖdra del förlorad.

Ett tydligt drag i planeringen är att allt lir uppgort på forhand innan miljökonsekvenser tas

fram och innan den demokratiska planprocessen påbörjats. I kommunens underlagsmaterial,

t ex lokaliseringsstudien, framgår klart att eventuella miljökonsekvenser aldrig tillåts ifräga-

sätta exploateringens lämplighet överhuvudtaget' Kommunens miljökonsekvensbeskrivningar

får endast välja mellan olika exploateringsalternativ som i sig är en schimär eftersom de föl-

jande sannolika utbyggnadsetapperna inte granskas' Kommunens studie "Lokaliseringar av

tebyggelse, prioriteringar och motiv" 1Åke ekström) visar med all önskvlird tydlighet att

miljöprocessen är ett spel för gallerierna där "avvägningen" är beslutad den dag man politiskt

bestämt sig för att bygga. Ett sätt att räda bot pä detta är att ge idella föreningar större möjlig-
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het att rättsligt överklaga i kommunernas planering samt uppluckra det kommunala planmo-
nopolet. D v s ge större möjligheter för staten att ingripa när allmänintressen som friluftsliv
och biologisk mångfald inte tryggas i kommunens planering, utan stannar vid vackra fraser.
Denna rätt används föga aktivt idag av länsstyrelsen.

Det positiva som kan hända är att man efter den förkastliga exploateringen av Margreteborg
kan fä argument för en ny lagstiftning. Kanske ett "Lex Margareteborg" där man kan förhindra
att kommuner med taktikplanering indefinierar sig i byggintressena och asfalterar igen sina
grönområden stegvis under stolta slagord som "kretslopp", "mindre bilberoende" etc .

Kommunen tycker att planeringen får några särskilt negativa effekter men det är ju kommunen

som på ett tydligt sätt ska visa detta, inte omvärlden. Detta framgår klart och tydligt av Agen-
da 21 och den nya Miljöbalken. Sollentuna kommun har inte det planeringsunderlag i form av

ex inventeringar av hotade arter som måste ligga till grund för analyser av t ex den biologiska
mångfalden. Man vet helt enkelt inte vad man hanterar för område. Istället har man valt att

undvika att ta in underlagsmaterial som skulle kunna påvisa hotade arter. Denna teknik att

underlåta att ta fram ett områdes värden ska automatiskt underlätta för byggprocessen. I det
här fallet fungerar hela kommunapparaten som en enda exploateringsmaskin där fakta som
talar för en exploatering automatiskt blir avgörande i suspekta "avvägningar". Man går t o m
sä längt att man vill upphäva ett strandskydd samt klassificera om området från frilufts-yta till
bebyggelseyta. För jämförelsen skull kan man ta fram relationen mellan vägbyggen och forn-
minnen. Här finns en självklar skyldighet att inventera, kartlägga och åtgarda konflikter mel-
lan vägdragningar och fomminnen.. Det är vid planerade ärenden som ej ännu har hunnit för-
verkligas, exempelvis Margareteborg, som möjligheterna finns att höja ribban och föra upp

förnyade diskussioner om lokalisering och utformning som begränsar störningama för den

biologiska mångfalden.

Sollentunas exploatering av Margreteborg visar hur fel det kommunala planmonopolet slår i
kommuner där man ensidigt identifierar sig med byggintressena. Det iir fullständigt klart att vi
här står för en stegvis totalexploatering av denna del av Järvakilen. Kan detta genomföras så

är detta en stor förlust för det svenska planeringssystemet och planeringssveriges ambitioner
att ta vara på gröna kilar, biologisk mångfald, friluftsliv i tätorter och en god planering enligt
A,genda2l.

I Citat ur åsikter och överväganden från planeringssverige
Nedan följer lämpliga citat som visar på ur allmän och specifik utgängspunkt att Margarete-

borgsexploateringen är felakti g :

"Mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska sä lång som

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön". (Zkap 3§ NRL)

Sverige skrev 1992 under Konventionen om biologisk mångfald från FN:s miljökonferens.
Sverige har därmed ätagit sig att se till att den biologiska mångfalden inte minskar.
"Alla länder bör där så är lämpligt och i enlighet med sin planering och sina nationella mål

och prioriteringar utforma lämpliga markanvändningsprogram och införa planregler som sär-

skilt syftar till att skydda ekologiskt känsliga områden mot fysiskt sönderfall på grund av byg-
gen eller därmed sammanhängande verksamheter". (7 kap Agenda 21)
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Utredningen bakom förslaget till förändrad plan- och bygglag tar upp behovet av att få fram
praktiskt tillämpad kunskap avseende ekologiskt siirskilt känsliga områden. Lagen syftar till
att stärka översiktsplaneringen. " En grundläggande förutsättning för en förstiirkt översiktspla-
nering åir att det finns aktuella och anpassade kunskaper om olika intressen, vzirden och an-

språk". (SOU 1994:36)

"Alla som bedriver verksamhet elier vidtar en ätgärd skall skaffa sig kunskap om i vilken ut-
sträckning verksamheten medför olägenhet for människors hälsa och miljö och hur sådana

olägenheter kan förebyggas eller begränsas". (Miljöbalk SOU 1997/98:45)

"En miljökonsekvensbeskrivning skall identifiera, beskriva och möjliggöra en samlad bedöm-
ning av en planerad verksamhets direkta och indirekta effekter på människor, djur, växter,
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållning med mark och vatten och an-

nan resurshushållning." (NRL)

"Särskilt ska behovet av friluftsmark nära tätorter beaktas." (NRL 2:6)

Detta lir ett explock men det finns hyllmetrar av fakta, uttalanden, lagar som tydligt påvisar
det olämpli ga i att just exploatera Margreteborg.

'/6nc4 ll/deM
Henrik Waldenström
Ekoparksfonden WWF
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