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Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer

Program liir Ekoparken

"Oerhört slående och imponerande är helheten av vattenlandskap och skogar från Ostersjön
rakt genom huvudstaden ned Lilla och Stora Värtan, Stocksundsviken, Husraviken, Laduviken,
Brunnsviken över Hagaparken upp till Ulriksdal och Edsvikens västra strand. Här möter ett
kulturlandskap av oemotståndlig skonhet och särdeles rik flora och fauna.

Redan 1913 väcktes frågan om att dra upp gränser for en bevarad, oforstörd natur på
Djurgården i en riksdagsmotion av Karl Starback. Idag är denna fråga särskilt akut. Det
område, som återstod att värna i963 var ca en tredjedel av den fria mark, som fanns i9i3. Den
fick dock ett s§dd dår riksdagen och Stockholms kommun godkande 1963 års
dispositionsplan for Djurgården. Denna har rivits upp genom påtryckningar från Stockholms
politiker. Nu hotas Norra Djurgården och Brunnsvikenområdet av stora exploateringsplaner,
där Stockholms kommun intar en farligt aningslös och pådrivande nyckelposition. Överst på
listan står en omfattande bebyggelse i dalgången mellan Universitetet och lappkärrsberget. Den
bebyggelsen måste skrinläggas for alltid."

Så stod deti Upprop för Norra och Sadra Djurgården, Haga-Brunsviken,
Ulril+sdaUSörentorp 1991. Sedan dess har mycket hänt. Begreppet Ekoparken har myntats och
Förbundet for Ekoparken bildats. Det stöds idag av dryga 30-talet foreningar med över
100.000 medlemmar. Stockholms stad och Solna stad har på regeringesn uppmaning utarbetat
ett Program för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djttrgården. Detta
program har redan resulterat i att just bebyggelsen i dalgången mellan Universitetet och
Lappkärrsberget vid Bergiusvägen har utgått. Programmet bygger på tre viktiga principer:

x Området skall vcirnos som en unik kultur- och naturpark med till parken vcil anpassad
bebyggelse.

* Området sknll utvecklas för friluftsliv och rekreation i en omfattning och i sådana former
som inte skodar områdets natur- och kulturvcirden.

* Området skall fr;rbafiras med avseende på trafikstörningar och andra mif öproblem,

Det finns många bra florslag i programmet, bla att skydda området i tre naturreservat och
kulturminnesmärkla miljöer. Men många exploateringsplaner finns kvar och nya har kommit
till. Värst är de nya trafiklederna Österleden och Norra Länken, som går tvärs igenom
Ekoparken, planerna på stora OS-anläggningar i Storängsbotten och vid Husarviken,
Universitetets planerade utbyggnader och - inte att forglömma - den sk Japan-skrapan vid
Norrtull. Och det foreslagna s§ddet for Ekoparken är ofullständigt - det krävs en "lex
Ekoparken" !

För att lorklara forbundets målsättningar och lägga grunden för ett handlingsprogram har detta
policyprogram utarbetats.
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"Ekoparksområdet är ett utomordentligt bra exempel på att även tätortsnära naturområden kan
innehålla mycket stora naturvärden. Här finns många hotade växt- och djurarter vars bevarande
är av intresse frö hela landet.

Ekoparksområdet utgör en del av ett större sammanhanängande grönstråk som sträcker sig in i
staden. Detta samband är avgörande for ekoparksområdets artinnehåpll men det har även stor
betydelse for naturkvalitderna i mindre naturområden och parker som ligger isolerade i
stadslandskapet,

Utmärkande for ekoparksområdet är den stora utbredningen av ekdominerad ädellövskog.
Områdetsädellövskogar tillhör ett av Sveriges värdefullaste bestånd for bark- och vedlevande
insekter. Området är en klassisk svamplokal med många hotade arter som framflorallt är knutna
till ek. Fynden a',r insekter och svampar utgör kraftfulla indikatorer som visar på lång
kontinuitet hos ädellövbestånden. Området är fortfrarande tillräckligt stort for att det skal
finnas en städnig tillgång till död löwed i olika nedbrytningsstadier."

(citerat ur Naturvårdens intressen, Solna stad och Fritid Stockholm, 1992.)

Kulturminnen

Ekoparkens naturvärden är oskiljaktigt lorenade med dess kulturvärden. Marken har brukats
av människan under århundranden och {ått sin karaktär av ängsbruk, åkerbruk och bete.
Förbud har rått mot awerkning av ek. Norra och Södra Djurgården betecknas sammantaget
Jaktparken. Många inslag, byggnader, {ängstanordningar, inhägnader mm vittnar om denna
användning. De anlagda parkerna har redan från borjan varit till för att allmänheten skall kunna
söka sig rekreation i närheten av den stora staden. Det kungliga intresset lor dessa stadsnära
naturområden har avsatt magnifika byggnader, som Ulriksdal och Haga, samt en mängd
vittnesbörd om en ett rikt kulturliv, inspirerat av naturens skönhet och behag.

Kulturminnena inom Eko-parken är i huvudsak av fyra typer, med park-natur som gemensam

nämnare.

L * Högre ståndets park- och slottsanläggningar, främst kring Haga.Brunnsviken-Illriksdal.

* Högre ståndets jaktpark och dess underhållsjordbruk samt militära övningsftilt som i
huvudsak utgörs av Norra Djurgården och i viss mån av Södra Djurgården.

L * Enskilda villor och odlingsområden, som finns spridda i hela området.

* Vetenskaps- och industriminnen, som koncentrerats till Universitetet och KTH samt de

nedlagda veterinär- och skogshögskolorna, samt till Hjorthagen.

Kulturminnenas bevarande skapar en levande stads- och landskapsbygd. De skildrar
utvecklingen av jordbruket, parkens och tradgårdens roll i samhället, utvecklingen av
friluftslivet, stadens forhållande till landsbygden och speglar även forändringarna i makt och
samhällsskick.

Storstad i ekologisk balans

Vår tidsålder lever på gränsen till jordens lormåga att nära och härbärgera oss. Ekoparken är

en prövosten for vår lormåga att klara av att leva i samklang med naturen i vårt lilla hörn av
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världen. Om inte vi, med de stora resurser vårt rika land forfogar över och med den hoga
kunskapsnivå som allmänhet och vetenskaper besitter, klarar av att samleva med detta stycke
natur - som samtidigt ar vår historia - var i världen skall det då lyckas?

Handlingsprogram : Värna-Vårda-Visa

Handlingsprogrammet omfattar åtgarder alltifrån sådana som gäller akuta insatser till sådana
som är viktiga på lång sikt. Akut är att värna området och de kvaliteter det har idag. Men på
längre sikt önskar vi givetvis utveckla dessa värden for att bättre ta tillvara dem. Det innebar i
många fall att återställa ursprungliga miljöer. Samtidigt är det viktigt att området utnyttjas, det
ska visas, så att så många stockholmare, svenska och utländska turister fär upp ögonen for
dess skimrande kvaliteter utan att dessa går förlorade.

Värna

Biologisk mångfald

För att den biologiska mångfalden skall bevaras har forst ett antal l«irnområden indentifierats.
Men detta räcker inte. Kärnområden är inte tillräckligt stora lor att klara sig i längden. De
måste stå i forbindelse med varandra, vilket kräver spridningsområden melan kärnområdena.
Utanfor kärnområden måste det finnas buffertzoner som mildrar miljöforstörande aktiviteters
inverkan på kärnområdena.

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 nödvändig att se sambandet mellan arterna. Utgångspunkten beträffande arterna är
den nationella hotlistan som Statens Naturvårdsverk sammanställt. Den gäller både växter och
djur.

Det handlar också om att inom dessa biotoper skapa gynnsamma betingelser för arternas
överlevnad, vilket bla gäller att s§dda biotoperna mot miljöflorstöring i form av luft- och
vattenfororeningar, slitage, mm.

Hela kulturmiljöer

Det är en grannlaga uppgift for antikvariska myndigheter att avgöra vad som är kulturminnen
värda att bevara. Detta är något som har forändrats med tiden. För inte så många decennier
sedanvar 1800-talet ännu etttämligen ointressant århundrade. Idag finnervi ibalnd att åven
kulturminnen från i9OO-talets början kan vara värda att bevara.

Huvudsakligen är det det äldre kulturarvet vi avser att bevara. Detta har sin grund i önskan att
bevara hela miljöer så intakt som möjligt. Ett exempel ar den gustavianska parken runt Haga-
Brunnsviken. Men även funkisstaden på Gardet och i Hjorthagen vill vi bevara.

Kulturmiljoer är inte bara byggnader. Som redan framhållits är landskapet en lika viktig
kulturmiljö, särskilt när detta minner om människans påverkan i gågna tider.

Åven här finns anledning att definiera ett slags kärnormåd en, koncenlrationer av bebyggelse
och landskapselement från en viss epok. Istället buffertzoner talar vi om betydelsen av en
passande inramning. Intrycket av kulturmiljön påverkas i hog grad av dess omgivningar, av
ljus, ljud och lukt från trafikleder och andra störande anläggningar, av stor och dominerande
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bebyggelse i dess närhet etc. Det är därfor bebyggelsen på Nacka strand är så olycklig och
därfor som Japan-skrapan vid Norrtull måste stoppas.

Lex Ekoparken

Blandningen av kultur och natur och områdets varierande karaktär samt det mycket stora
exploateringstrycket mot Ekoparkens områden mitt i en storstad på 1,6 miljoner människor
motverar en särskild lag for att s§dda Ekoparken. - lex Ekoparken. De tre naturreservat och
de s§dd lor olika kulutrmiljöer som foreslås är nog bra men vi menar att en helhetssyn på
området - inkl Fjäderholmarna som hitintills lämnats utanfrr, och inklusive dess omgivningar -
kräver en särskild lag for hela Ekoparken.

Byggnadslag-, kulturminnes- och naturvårdslagstiftningen gäller for olika aspekter av enskilda
delar inom Ekoparken. Dessa lagar skapar inte det sammanhängande s§dd som behövs for att
värna Ekoparken i dess helhet. Till helheten hör att värna buffertzonerna, spridningsvägarna
och inramningen.

Vårda

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

Många park- och naturområden behöver återställas. Detta kräver restaurerings- och
återtagningsprogram.

Många åtgarder är små, som att rensa stränder från vrak och restarera gravmonument. Andra
kan innebära stora insatser, som att sammanbinda Ulriksdals slottspark med Brunnsviken,
genom att överdäcka Bergshamraleden på en sträcka av 500 m.

Återtagningen måste göras med hänsyn till befintlig pågående verksamhet som på ett naturligt
sätt passar i Ekoparken. Det gäller dagens kulturella yttringar i form av trädgårdsskötsel,
båtsport, idrott mm. Här foreligger konflikter som kan kräva svåra awägningar och stor
omsorg om detaljerna. Att Ekoparken lever och utnyttjas av stockholmarna är ett väsentligt
inslag i en kultur- och naturpark.

Byggnader

Åtskilliga byggnader är stadda i förfall och behöver renoveras. För att vårdas kan vissa
byggnader behöva kompletteras. Men detta kan endast fä gäller 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. Dess bör om möjlig rivas eller
åtminstone ersättas med byggnader anpassade till Ekoparken.

Större kompletteringar inom Ekoparken måste begränsas till områden som idag saknar större
värde som natur- eller kulturmiljö. Det är endast två områden som uppfyller detta krav: Albano
och Gasverkstomten.

Parker och natur
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Tillf;illiga utställningsbyggnader kan accepteras. Det tillhör också detta områdes kultur, att
härbärgera utställningar.

Visa

Området skall vara tillgängligt for allmänheten. Det skall vara lätt att ta sig till området.
Området skall ha goda kollektiva forbindelser, bra cykelvägar och gångvägar. Biltrafiken måste
dock kraftigt begränsas pga av dess stora störningar. Särskilt på Sodra Djurgården är det
angeläget att komma till rätta med den alltfor omfttande biltrafiken. Åven gång-, cykel- och
båttrafiktrafik måste underkastas Ekoparkens krav, vilket kan innebära att cykelstigar inte
asfalteras, att bryggor inte anläggs i strid med kulturminnesvården etc.

Anläggningarna inom området skall alla ha publik karaktär så att de ej behöver avspärras.

Gång- och cykellorbindelserna till området måste utvecklas, bla genom att anlägga gång- och
cykelvägar med hög kvalitet över motorlederna, som eljest fungerar som barriärer.

Attraktioner. .. .

Ulrit<sdal

(liten kartbild av området)

Illriksdal är den svenska trädgårdskonstens vagga. Här utfordes den forsta
renässansträdgården. Parken har sedermera omvandlats genom tiden i konstens olika stilar
fram till våra dagar. Alla epoker har lämnat spår efter sig.

I parken finns forutom slottet, som är statligt byggnadsminnesmärke, flera andra
kulturhistoriskt intressanta byggnader. I Haga-Brunnsviken-programmet föreslås att
byggnadsminnet utvidgas att omfatta även parken.

Ulriksdal ingår i ett kärnområde for naturvården, som omfattar slottsparken, Kvarnkullen och
Sörentorp. Det har samband med Järvaftiltet i väster och Brunnsviken i söder.

Problem, hot och möjligheter

Det största problemet är Bergshamraleden som skär av slottsparkens forbindelse med
Brunnsviken. Förbundet foreslår att leden däckas över på en sträcka av ca 500 m.

En omfattande bostadsbebyggelse i Sörentorpsområdet utgör ett påtagligt hot mot
kärnområdet och måste stoppas.

Västra stranden utmed Edsviken inom Polisskolans område har tidigre varit otillgänglig lor
allmänheten men har nyligen öppnats.

Haga-Brunnsviken

Haga-Brunnsviken utvecklades under Gustav II till sin tids märkligaste parkanläggning i den
romantiska stilen, den sk engelska parken.'Storheten består dels i själva Hagaparken, dels i det
totalgrepp som gjorde Brunnsviken till ett centralmotiv for flera engelska parker runt sjön,
vilka tillsammans också bildar en helhet: Haga, Bellelue, Frescati, Bergshamra, Tivoli,
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Frösundavik och Annelund. Karaktäristiskt for alla anläggningar runt sjon ar att stranden
omarbetades. Man grävde kanaler och vikar flor att forhöja det pittoreska och fantasieggande
landskapet. Mycket av detta forstördes vid sjosankningen 1863, när Ålkistan sprängdes till
Värtan, annat genom utfyllnader. Men det är möjligt att återskapa. En viktig ingrediens i tidens
iddvärld var mönsterjordbruket och de mindre odlingsområdena inom själva parkerna.

Inom delar av Brunsvikenområdet har senare tillkomna aniäggningar gjoft egna,kraftiga
ingrepp. Bergianska trädgården, Riksmus6et, Vetenskapsakademien och Skogs- och
Veterinärhögskolorna har i huwdsak anpassat sig till helhetsgreppet och inte rubbat
parkkaraktären runt Brunnsviken alltfor mycket. Andra anläggningar har genom sin
påtrangande utformning påverkat parkkaraktären mycket negatilt. Scandic hotell, den nya
Bergshamrabebyggelsen, Veterinärhögskolans panncentral, Wenner-Gren Centers höghus och
den nya Hagakullen är sådana exempel.

Problem, hot och möjligheter

De biologiska spridningsvägarna är starkt forsvagade inom olika delar av detta område. Det
gäller Norra Brunnsviken utmed Bergshamravägen, Frösundavik, där militara anläggningar,
trafikanläggningar och på sistone stora kontorskomplex brett ut sig, och Södra Brunnsviken
där både Uppsala- och Roslagsvägarna går mycket nära vattnet och stora )tor är hårdgjorda.

Dess spridningsvägar bör forstärkas, bla genom.

Tillgängligheten från Vasastaden är dålig, trots den nya gångtunneln vid Sveaplan. Den
forsvinner dessutom ev vid en ombyggnad for Norra Länken. Gång- och cykellorbindelserna
måste forbättras vid Norrtull, över Sveavägen och Cedersdalsgatan genom breda
övergångsställen och en nya gång- och cykeltunnel vid Norrtull.

Förbundet forordar Solna stads forslag till trafiklösning vid Norrtull, som innebär att
Uppsalavägen fors in väster om tullstugorna och att gång- coh cykelforbindelsen dras mellan
dessa. Därigenom utvidgas parkrummet krings Stallmästargården kraftigt och vägen avlägsnas
från Brunnsviken.

((liten kartbild på Solnas forslag)

Ett nytt höghus planeras vid Norrtull, den sk Japan-skrapan. Den måste stoppas.
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