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Stockholm 980424

Att: Mats Wall6n, planarkitekt
Plan- och exploateringsavd
Sollentuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
191 86 Sollentuna

Samrådsremiss för förslag till detaljplan för del av Margareteborg, Helenelund,
Sollentuna kommun

L Inledning - Ekoparksfonden WWF
Föreliggande remiss insändes från Ekoparksfonden WWF. Ekoparksfonden WWF iir en fond inom
Vzirldsnaturfonden WWF och ersätter sedan 1 januari 1998 "Projekt Ekoparken WWF" som varit
verksamt sedan 1991. Ekoparksfondens syfte är att viirna, värda och visa det samlade kungliga
landskapet Södra och Norra Djurgården, Haga-Brunnsviken, tllriksdal och Sörentorp samt öarta
Skeppsholmen-Kastellholmen, Beckholmen, Fjäderholmarna, Bockholmen och Kaninholmen.
Detta område kallas populiirt för "Ekoparken" och lir sedan i januari 1995 "Nationalstadsparken
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården". I föreliggande remiss används beteckningen Ekoparken
för området och nationalstadsparken för den juridiska statusen..

I det Tiopunktsprogram som antagits av Ekoparksfondens beslutsgrupp framgttr bl a att Ekoparks-
fonden ska verka för att:
f Ekoparkens "gröna yta ökar"
I störande nybebyggelse inte tillåts i eller intill Ekoparken,
r den biologiska mångfalden ökar och utvecklas,
I att nationalstadsparkens skyddande lagstiftning stärks, följs upp och efterlevs.

Utifrån dessa punkter skrivs nedanstående remissvar.

2 Allmänt
Sollentuna kommun planerar att bebygga ett område nolr om Ekoparken, visserligen utanför men
ändå så nära att planen influerar på Ekoparken. Ekoparksfonden anser att planen som den presente-

ras i utställning och material daterat mars 1997 åir negativt och anser att lagen om national-
stadsparken lir tillämplig.

3 Problemet med att exploatera området Margareteborg
I kommunplanen för Sollentuna l99l står foljande: "Riktlinjer för gröna kilar iir att åtgiirder som

splittrar och skapar bariarer inom de gröna kilarna ska undvikas. Kommunplanens mål för
ekologisk uthållighet är att den biologiska mångfalden ska bevaras".

Ekoparksfonden anser att utifrån biologiska förutsättningar ar Margareteborg en fortsättning på

Ekoparkens struktur och kvaliteter. Förutsättningarna för biologisk mångfald visar att Margarete-
borg i första hand har kopplingar till Ulriksdal och de norra delarna av Ekoparken. En bebyggelse-
utveckling i Margareteborg skulle diirför komma att påverka de lokala förhållandena och samban-
den med Ekoparken.

L

L



\+

i

L

L

Margareteborg ligger mitt i mellan två grönkilar, Jiirvakilen och Rösjökilen. Detta läge medföljer
att Margareteborg rir en stor och betydelsefull spridningskorridor. En exploatering av Margarete-
borg påverkar diirför den biologiska mångfalden i Ekoparken och i Jiirvakilen. Niir det naturliga
rummet kqzmper i storlek eller isoleras hämmar det nyinflyttade arter att ta sig in i området och
befintliga arter dör ut. En bebyggelseutveckling på området skulle försvåra utbytet av arter mellan
Jiirvakilen och Ekoparken. Genom den utsträckning som området har försvagar exploateringen den
viktiga spridningskorridor som finns hzir men som eir känslig eftersom området smalnat av genom
tidigare exploatering i norr.

Exploatering bör överhuvudtaget inte komma till stånd i området dåirför att Jiirvafältets grönkil åir i
särklass den viktigaste spridningskorridoren in till Ekoparken. All bebyggelse i denna grönkil
inverkar på den biologiska mångfald som finns i Ekoparken och hämmar den biologiska utveck-
lingen. Igelbäckens dalgång med l-Ilriksdals slottspark och Haga-Brunnsviken är en av ätta
grönkilar som fyller en mycket viktig funktion för den biologiska mångfald såväl som för rekrea-
tion/friluftsliv.(Kilen som går noff om Sollentuna och sträcker sig fram till Edsvikens östra strand
utgör ett viktigt landskapsrum). Eftersom strandzonernas betydelse för artspridning är stor är en
naturlig kontakt mellan Brunnsviken och Edsviken viktig. Den planlagda bebyggelsen ligger i ett
biologiskt kärnområde som iir av stor betydelse för Ekoparken. Man borde dlirför i stället förliinga
Rösjökilen till Haga-Brunnsviken.

4 Konflikt med Lagen om nationalstadsparken
Detaljplaneförslaget stär i konflikt med propositionen 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal -

Haga - Brunnsviken - Djurgården diir det på sid 38 står "För de markområden utanför National-
stadsparken som närmast anknyter till dessa gränser har kommunerna i sina översiktsplaner
uttryckt ambitioner som överensstämmer med syftet att skydda nationalstadsparkens natur och
kulturvärden". Sollentuna kommun gränsar i söder till Solna kommun och mycket ntira national-
stadsparkens juridiska gräns. Margareteborg har en obestridlig betydelse för Ekoparkens natur- och
kulturvlirden.

Lundområden, strandzoner och våtmarksområden iir förutsättning för biologisk mångfald. I MKB
till detaljplanen för del av Margareteborg står det att "påverkan på biologisk mångfald ska
begränsas så långt som möjligf'.Yad inneblir begreppet så långt som möjligt. Beskriv exakt hur
lundområden, strandzoner och våtmarksområden drabbas. Ett minimikrav åir att kommunen först
gör en allsidig inventering av området och därefter bevisar att den biologiska mångfalden inte
drabbas i Margareteborg eller i nlirområdena eller spridningsvagarna. Kommunen yttrar sig utifrån
ett otillräckligt underlag som man undviker att ta in. MKB:n i anslutning till planen rir en skriv-
bordsprodukt där svaret iir givet på förhand. Det lir uppenbart att man inte vågar gå emot exploate-
ringsintressena och dlirför konstaterar att miljökonsekvenserna är rimliga, d v s åtminstone inte
hindrar projektet.

Sollentuna har sannolikt ett ganska aktivt Agenda-2t arbete. I Agenda 2l päpekas att det lir
initiativtagaren/exploatören som har ansvaret för konsekvenserna av sin egen åtgard inte omviirl-
den. D v s det åir Sollentuna kommun som på ett tillfredsställande och gediget sätt ska visa att inte
negativa miljökonsekvenser uppstår. MKB:n för den biologiska mångfalden uppfyller inte dessa

krav.
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5 Viktiga hänsyn i övrigt
På senare år har tillgängligheten ökat till Ekoparken. Att även tillströmningen zir stor från Marga-
reteborgshållet visar sig av den ökade gång och cykeltrafik, där man har Ulriksdals slottspark som
slutmål. Detta bör man ta hänsyn till genom att försköna och förlänga parkytorna i motsats till det
man nu planerar, en exploaterirg u, ämrådet. Tillgodose istället människornas behov .# rekrea-
tion och närhet till naturområden.

Kommunens intentioner vad gäller skyddet av naturområden, kopplingen mellan dem samt att
förebygga eller mildra barriiirer i området bör utvecklas tydligare i kommunplanen. Samma sak
gäller för buller i området. "Bullerstörningarna måste begränsas" sägs det. Men det utvecklas inte
närrr$e. Bullret iir ett stort och snabbt växande samhällsproblem. För en framsynt kommun vore
det en självklarhet att ha ett åtgärdsinriktat handlingsprogram mot buller i samband med planen

eftersom flera av husen kommer att utsättas för kraftigt buller. Överhuvudtaget bör Sollentuna som
har en begränsad grönyta jämförl med andra kommuner tänka pä att en hel del av kommunens
grön1ta är oanvändbar för friluftsliv enligt Naturvårdsverket nonner eftersom bullret överstiger 40
dB (A). Ur friluftssynpunkt fungerar bullrad mark som exploaterad mark, den går inte att nytda.

Kommuninnevänarnas behov av närnatur och grönska analyseras inte närmare utan nämns bara i
allmänna ordalag. Senare års forskning bl a vid Movium i Alnarp visar tydligt på kommuninnevä-
nares stora behov av niirgrönområden av en viss kvalit6 som inte tätortsparker kan täcka. Intres-
santa undersökningar har även gjorts som visar hur barns utveckling gynnas av vistelse i riktig
natur och riktig skogsmark. Detta bör kommuner med liten grönyt/invänare särskilt tänka på.

6 Margareteborg och demokratin
Det åir ett problem i stora byggprojekt att man väljer en strategi att spela ut den demokratiska
insynen och inflytandet. Det gör man genom att börja med markanvisning och exploateringsavtal
innan den demokratiska processen är påböqad och än mindre avslutad. Genom att redan från
bör1an etablera exploateringen vill man slå ut motståndet såväl internt gentemot kommunens egna
tjänstemän som externt gentemot sina medborgarc. Exploateringsförslaget Margareteborg visar hur
man med mycket oetiska planeringsmetoder driver fram en exploatering som ur alla synpunkter
inte bör bli av utom ur byggbolagets perspektiv.

Behöver då inte kommunen bostäder? Tätortskommuner behöver alltid bostäder, men mindre
kommuner som Solna, Sundbyberg och Sollentuna som har lite grönyta/invånare måste besinna sig
till förmän för kommuner kring Mälardalen med gott om mark. Det har uppstått en ny karta kring
Mälaren med helt andra restider p g a utbyggda motorvägar, järnvägar och teleteknikens landvin-
ningar. Det är på tiden att kommuner som Sollentuna identifierar sig i "Storkommunen Mälarda-
len" som bara kommer när-mre och närmre.

Det finns en mycket stor mängd offentligt material om vikten av att tillgodose närnatur och
friluftsmark i tätorter bl a i Naturresurslagen. Detta struntar Sollentuna kommun flagrant i.
Sollentunas handlande i detta iirende visar på behovet av en lagstiftning diir inte kommuner kan
"asfaltera igen sig själva".

Om man alternativt skulle föreslå en expropriation med förtätning av Sollentunas villaområden
skulle det sannolikt bli ett ramaskri bland de där boende p g a intrånget i boendemiljön. Men
kanske är det ändå färre som drabbas då än de som anser att planen för Margareteborg iir ett
inträng i den nlirfriluftsmiljci som man ofta nyttjar. Vilka ay Sollentunas politi-
ker/planeringstjänstemän tillika villaägare skulle acceptera en rejäl förtätning av sina villaområden
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p g a "brist på bostäder". Vad gör man den dag då all mark iir slut? River villor och bygger
höghus? Kan man inte besinna sig på en rimlig nivå innan dess. Var ligger framförhällningen?
Skulle man ha synpunkter på om grannkommuner byggde igen sina grönområden totalt så att
kommunens egna invånare behövde söka sig allt längre bort med bil för rekreation?

7 Slutord
Detaljplanen för Margareteborg innebåir en exploatering för 1000 lägenheter och 100 000 kvm
arbetslokaler vilket medför en skövling av en stor del av nuvarande naturmark. En sådan exploate-
ring står i konflikt till bevarandet av gröna kilar.

Växt och djurlivet rir beroende av spridningsvägar. Det sammanhängande grönområdet från
Ulriksdal/Sörentorp till Södra Djurgården innehåller en mångfald biotoper och har ett mycket rikt
växt- och djurliv. Enligt Naturvårdsverkets hotlista rymmer Ekoparken många viixt- och djurarter
som idag iir klassade som hotade. Kontakten mellan naturområdena inom Ulriksal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården iir minst lika viktig som den mellan Järvafältet och de stora samman-
hängande naturområdena utanför staden. Det iir sambanden mellan olika naturområden och
biotoper som styr den biologiska mångfalden. Detta förhållande har inte vederlagts av kommunens
material.

Mindre kommuner som Sollentuna med liten grönyta måste prioritera friluftslivets behov i relativt
orörda områden och istället förtäta i redan etablerade bostadsområden om man uppfattar att
kommuninnevånarna själva kräver att en ev bostadsbrist ska lösas lokalt och inte inom Mälarda-
len.

Sammantaget iir det svårt att komma till en annan slutsats än att planen inte gynnar folkflertalet i
kommunen utan utgår från byggbolagets perspektiv och intressen. Detta perspektiv drabbar
påtagligt vlirden knutna till nationalstadsparken/Ekoparken samt Sollentunas kommuninnevånares
legitima behov av närnatur och friluftsliv.

Ekoparksfonden kommer sannolikt att driva en aktiv process mot detta förslag som är av en

mycket viktig principiell betydelse .

\

L hto^r/rW
Henrik Waldenström
Ekoparksfonden WWF


