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Förbturdet tbr Ekoparken 1är liänned nsge sitt reurissvar.

Sammanfattning

Förbunclet ar,'stltker all beb-vggelse i området mellan Tegelhagen och natioualstitdsparketrs

gräus. som tiilil;a utgör grfuts melltm Sollentrna oclt Soltra' Skälet är den trtomordentliga

, betl'clelse som ,:mråäet fiar tör nationalstadsparlien: dels for att det trtgÖr etf biologiskt
\_ o,

Känlomracte, dels for att det trtgör en m1'cket viktiE del i spriclningskonidorema Jän'atältet och

Eclsviken-Rösjö, dels for att området utgÖr den omedeltrara inrarnningeu av

national stacl sParken.

L Betl,delsen av det biologislia kämområdet och spliclningskoricl:rema är fastslagen i ticligare

progro* och plauer, vifiet trtlecklas uedan. Den rniljÖkcusekvensbesklivning som åttbljer

äetaljplaneforslaget biclrar dessr'ärre inte att bel,vsa cletura fråga ltterlisare' Det är en

firilsidncligt nvgtiiancle brist i trnderlaget. Planforslaget ger uthyck tiSr eu tnvcket stark

resen'atioir beti'affancle.just ktrnskapetl om spridningsl'ägama' Fiirbundet avser atf återkomtla

tned ett kompletterande tnaterial i deruia fråga.

Imarnniugen ar,natiottalstadsparken har trlivit en aktrt fråga inte bara vicl uatioutilstadsparkeus

noma gräns utati också längs hela cless r'ästra ocli sÖdra gräus' Solna kourrltu är i f ill gång

med au b)'ggo eller håller på att plauera bebl'ggelse utmed ttationalstadsparken fiån Haga

Nora till'överjan'a gård. Nacka kourtnuu håller på att planera hebl'ggelse längs med sÖdra

sidan av Saltsjån fiån Danvikstull till Nacka strand. Och Sollentuna bidrar således med

N{argarettrorg utrned deu norra gränsen. Detta är i clirekt kontlikt med lageu om

nationalstaclJparken, i vars förarbeten clet §dligt står augivet att hänsur skall tas till vad sour

f kallas "bttfletizonema" till uationalstaclsparken. Deu satnlade inverlian av dessa b1'ggplaner

borde Solletrttrna upprnärksalnlll&. I än hÖgre grad gåller det for länss§'reisert att ha etf sådant

helhetsperspektir'.

L Ttdigare plcmering fir ontådet

Fiirbturdet här'dade sour siu uppfattning i sambirnd tned lttraude Ör'er Ds 199"1:tl3 Förslag rill

skydcl /ör anzråclet {'ilt'il;sdal-Httgct-Brwutstihen-Diurgården att "för att säkra

spridningskoridt-rreu mr:t Jän'afaltet trÖr området trpp rnot Tegelhegen säklas sottt ttatun'esenat

altemratirt inletnmas i nationalstadsparken' "

I programrttet sont foregick clema departemeutsstetrcil och sotn hede tegits fi'am av Stockholnts

och Solnas tjänstemän liette det:

"Lilriksclal ingår i ett kämområde sour omfattar sk:ttsparken, Klamkrtlleu oclt Söreutorp trch

som sträck.t tig ttonttt in i Sollentlna. Kämområdet har saurbaud med Järvafliltet ocir

Bnumsviken. Spriclningskon'idorell civer Bergshamra ger ett viktigt uatttisaurlraud ured uerra

Djurgården.
än Lostaclsbetryggeise på polishÖgskolans nttl'arattcle område eller uom clärom solll ell clel ar'

en större expl.-,aiering i Sollentuua är inte forenlig ured natttn'årdens anspråk på kämtrmradets

storlek......Nattrronrridel sotu ingår i ett av natun'årdens käntområden. skall sk1'ddas enligt



.u r\vrl ri(tl Ull \ l I §ili ali\Lt L rraga lrlte bilra vrd nationrilstadsparkensnora gräns utan också längs hela cless väsh-a och södra gräns. Solna konuruur är i fi.ill gångnred att b)'ggo eller hå ller på att planera bebr 'ggelse uhned nationalstacls parken fiån HagaNora till ör,erjän,a gård. Nacka kommun lrriller på att plauera 'ggelse längs nied sijdrabebr
sidan av Saltsjön trån Danvikstull till Nacka strand. Och Sollentuna bidrar sålecles rneclI\,Iergarettrorg utmed den nortr gränsen Deffa är i dir.ekt konflikt merl lagen crm
ruationalstadspar ken, i vars fbrarbeten det ty'dligt står angivet att häns1l skall tas till vad somkallas "lruffbrkonema', rill nationalstadsparlien. Den sarnlads itn'erkan al,dessa b1'ggplanerborde Sollentuna uppmärksamnra . I än högre grad gilller det for länss§.reisen aff ha etJ såclanthelhetsperspekti \,'

t nafunårdslagen.".(pr.og ranz /ör. plarzeritzg in, områCet L\riksclal_i{aga_Brunnsviken_
Djurgården, s i6) ----ö-'-

Sorn gnrnd tör detfa nttalande ligger en utreclning av ornråclets nahrrvärden. IL underlagsmaterialet.\ianmår,leis.intressenutpekas te kärnområden inom Ekoparksorrrråclet.Efl arr dess områden är Lrlriksdals kämcrnråcle. Dess utlrred.ning A.tirri.rm såluncla:
"Lrlriksdals kärnområde omfattas av Ulriksdal och sörentorp iamt sträcker sig in i Sollentunakornrnun där det i non avgräusas av beb),ggelsen i Helenlunj, I r,äster oi granro* kämområcietav Edsviken och i söder av E 18 sa1rrt betrlggelsen i Bergsham;, ;i;3;;:,Om 

narnn.årclenintressen skall tillgodoses bör hela LilriksdaJs-kAmområd-e säkerrtafia, irifusive känionirådetsdelar i Sollenhrna konrluur."

Sri/letznrrs l?r l!{i._"t -.. i :il.I!*I:rr:: "_
visat medvetenhet L.rrr \{arsarete ,borgs naftrn'ärde och i

Tidigare planering for ontrådet

För'trundet härdade som sin uppfathring i samband rnecl yttraucle över Ds 199.1:03 För.slag till
s $, d C fo r a n r å de t Lr h. i k,r d a t- H a g a _ B r. t u tr t s t i h e n _Dj 

u r. g år d e n aff ,, f(ir aft säkraspridningskoridoren nrot Jär-laftiltet b(ir områd"t .rpp inot Tegelhagen säkras som naflrreserr,ataltematirtinlemmasinationalstadsparken.,, I

I programtnet som foregick denna departernentsstencil och som hade tagits fi.am av StockholnrsL 
":lf,?,:ä,ffiri#irr",I:,1,:l.e 

som omratrar -,";;;;;,;en ocrr sörentorp ocrrsour sträcker sig nomrt in i Sollenfuna. Kfunområdet har sambancl rrrecl Jän,af;iltet ochBmnsviken. Spridningskorricloren river Bergshapra ger eff r,iktigt naftlrsanibancl med nona
L Djurgården. 

!rr\'r<' u(ttLu§iulluttllcl rltccl llofl'a

En bostadsbebyggeise på polishogskolans nul,arande område eller norr clärom sorlt ell clel aven stor:re exploatering i Sollentuna är inte forenlig med nafun,årdens arirprat på kämornr.ådetsstorlek......Naturonirådet, sorn ingår i eft ar.natu^,ara"ri_-tir."*räj"r, ;f._U skl.clclas enliet


