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Stockholms stadsbyggnadskontor
Box 8314
104 20 Stockholm

Ang forslag till detaljplan for Storängsbotten inom stadsdelarna Hjorthagen och
Norra Djurgården i Stockholm, S-Dp 96003 Nt 2

1 Förbundet for Ekoparken (FFE)
Förbundet for Ekoparken är en paraplyorganisation med 46 organisationer som
ftirenas i ambitionen att värna, vårda och visa det samlade kungliga
parklandskapet Nationalstadsparken Ekoparken. Förbundet har varit verksamt
som forbund sedan 1992.

2 Overgripande synpunkter
Planeringen av området Storängsbotten bör inrikta sig på att hitta en
övergripande id6 som planeringen kan utgå från. Väsentliga utgångspunkter bör
vara att forstärka vad som idag är en smal del av nationalstadsparken-
Ekoparken. Detta är en viktig spridningsväg mellan Norra och Södra Djurgården
och så mycket som möjligt bör göras for att forstärka den. Parklandskapet har
stora kvaliteter som idag har skadats av oplanerad bebyggelse, vägar och
järnväg. Detta parklandskap bör restaureras och utvecklas. Förbindelser med
Tessinparken bör skapas, kanske under Lidingövägen. En storartad
landskapsiagning vore att däcka över järnvägen med en grässlänt. Om Norra
länken skulle bli av är bullerskydd i form av ett sådant arrangemang ett mycket
viktigt krav.

Vid prioriteringar mellan olika verksamheter i området bör friluftsliv och idrott
sättas i främsta rummet. Området gränsar till vad som en gång betecknades som
Id.rottsparken. Östermaims IP, tennis samt hästsporten och ev bågskytte bör
samsas med det rörliga friiuftslivet. Detta bör på 3-5 års sikt innebära att
kontrakt/upplåtelser som rör bilforsäijningen vid gamla Ditzinger, Statoils
bensinstation, City stormarknad, småforetag vid Storängsbotten samt Cirkus
Scott upphör. Vissa av paviljongerna i området anses ha ett arkitektoniskt värde,
men det bör utredas om inte en flyttning av dessa skuile forbättra områdets
helhetsintryck. Paviljonger av denna typ kanske skuile komma mer tili sin rätt
på en annan plats. Nu bidrar de till ett piottrigt intryck. Verksamheterna drar
också in mycket trafik i området, vilket kräver vägar och p-platser.

3 Sta1l till Beridna högvakten
I pianen foreslås att ett nytt stali skall uppforas på en tidigare hårdgjord yta.
FFE ifrågasätter behovet. FFE begär att en forutsättningslös utredning görs for
att pröva möjligheten att lösa stallfrågan inom K1:s område. Det finns ett
militärt intresse av att behå11a stallet på K1:s område. Kopplingen mellan K1
och hästar är av stort kulturhistoriskt värde med lång miltär tradition på
Djurgården. Därftir bör nya staliar i forsta hand an1äggas inom andra befintliga
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byggnader på K1 ev med tillbyggnad till befintlig byggnad inom K1. Tilgången
på lokaier på K1:s område och den beridna högvaktens lokalisering kan komma
att forändras drastiskt i en nära framtid om K1 läggs ned. Planeringen bör ha
med detta som en eventualitet. Ärendet skulle lämpa sig for en fordjupad.
miljöprövning där olika aiternativ tas fram och prövas. Hur stall placerats i
andra sammanhang kan vara värt att studera, t.ex. Swartlings ridskoia.

I det fall där en Iösning inom K1 måste awisas och en planering av ett stall i
Storängsbotten skall prövas anser FFE att filjande bör iakttas:
r området bör ges en helhetsgestaltning
r en plan for hur befi.ntliga verksamheter som ej är önskvärda skall awecklas

bör tas fram
I stallet kan tjäna som en naturlig bullerskärm mot järnväg och Norra länken

om det ges en längre Iångsida mot järnvägen
r friytorna i Storängsbotten måste öka kraftigt.
r andra aktörer som Cirkus Scott, City stormarknad, Statoil, bilforsäljningen,

m.fl. foretag, bör vara uppsagda innan den definitiva projekteringen sätts
igång.

Det bör uppmärksammas att området inte tål hur mycket hästar eller hur stora
hästevenemang som helst. Alltfor stora hästtävlingar bör placeras på andra
ställen i regionen.

4 Övrigt
Kommer Norra Länken tili stånd bör ett bra builerskydd etableras längs
järnvägen for skydd for såväi Hjorthagen som Storängsbotten. Detta måste
samplaneras med ett ev nytt sta1l. En skyddad gång- och cykelforbindelse bör
sammanknyta Hjorthagen med Storängsbotten genom en bro el1er grönplanterad
viadukt över järnvägen och den foreslagna N Länken.

Rickard Murray, ordf Förbundet for Ekoparken
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