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( Förbundet för Ekoparken 1995-05-11
Samverkande organisationer

Vid ordförandekonferensen den l9 maj skall detta ganska omfattande policyprogrant
diskuteras. Programmet cir ett preliminidrl "for;lgg som styrelsen stcillt sig bakom, men som
Ni, som representerar våra föreningar, kan ft;reslå alla slags förcindringar, tillcigg och
stryhtingar i. Råder det mycket delade meningar om programntet kommer styrelsen att skicka
ut det på remiss till föreningarna.Vi får se om Ni anser progycrmmet harmlöst, kontroversiellt
eller anvcindbart. Tanken dr att det skall kunna anvcindas i vårt arbete de ncirmaste åren.

"Oerhört slående och imponerande är helheten av vattenlandskap och skogar från Östersjön
rakt genom huvudstaden ned Lilla och Stora Värtan, Stocksundsviken, Husarviken, 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 flor en bevarad, oforstörd natur på
Djurgården i en riksdagsmotion av Karl Starback. Idag är denna fråga särskilt akut. Det
område, som återstod att värna 1963 var ca en tredjedel av den fria mark, som fanns 1913. Den
fick dock ett s§dd då riksdagen och Stockholms kommun godkände 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. Overst på listan står en
omfattande bebyggelse i dalgången mellan Universitetet och Lappkärrsberget. Den
bebyggelsen måste skrinläggas for alltid."

Så stod det i Upprop för Norra och St;drct D.fitrgården, Haga-Brunst,iken,
Ulriksdal/Sarentorp 1991 Sedan dess har mycket hänt. Begreppet Ekoparken har myntats och
Förbundet lor Ekoparken bildats. Det stöds idag av dryga 3O-talet loreningar med över
100.000 medlemmar. Stockholms stad och Solna stad utarbetade på regeringens uppmaning ett
Programför planering av området (llrik.sdal-Haga-Bnmnsviken-Djurgården. Redan detta
program resulterade i att just bebyggelsen i dalgången mellan Universitetet och
Lappkärrsberget vid Bergiusvägen utgick. Programmet bygger på tre viktiga principer:

* Området skall vcirnas som en unik htlhr- och nahrpark med till parken vcil anpassad
bebyggelse.

* Området skall uttecklasförfriht/t.r'liv och rekreation i en omfattning och i sådanaformer
som inte skadar områdets nalur- och htlturvcirden.

* Området skallförbcittras med avseende på trafikslörningar och andra miljöproblem.

Det fanns många bra forslag i programrnet, bla att skydda området i tre naturreservat och att
kulturminnesmärka hela miljöer. Men många exploateringsplaner fanns 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 Brunnsviken, vid Frescati och vid Husarviken,
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Universitetets planerade utbyggnader. Den sk Japan-skrapan vid Norrtull var fortfarande
aktuell när programmet skrevs, men är nu avskriven.

Trots framgångarna i detta program stod det klart att det loreslagna skyddet for Ekoparken var
ofullständiE - det krävdes vad vi då kallade en "lex Ekoparken"! I detta avseende blev vi 1995
bOnhorda genom att naturresurslagen tillfordes en paragraf av följande lydelse:

3kap.7§NRL

O mr åde t U lr i ksda l- H a ga-B ru nn sv i ke n - Dj u r går de n cir e n nat i on a l s t adsp ar k.

Inom en nationalstadsparkfår ny bebyggelse och nya anlaggningar komma till stånd och
andra åtgc;rder vidtas endast om det kans ske utan intrång i parklandskap och naturmiljö och
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvcirden i övrigt skadas.

Därmed fick Ekoparken ett helhetsskydd. NRL är dock inte en lag med egen rättsverkan och
sanktioner utan verkar via andra lagar. Paragrafen skall alltså ses som en riktningsgivare flor
behandlingen av bygglovärenden enligt plan - och byggnadslagen (PBL), beslut om
naturreseryat enligt natursvårdslagen etc. Mycket arbete återstår således for att skydda
området. Dartill kommer att området rnåste vårdas och utvecklas.

För att florklara forbundets målsättningar och lägga grunden för ett handlingsprogram har detta
policyprogram utarbetats.

Naturvärdena

"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 for 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 framforallt är knutna
till ek. Fynden av 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 lowed i olika nedbrytningsstadier."

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

Kulturminnen

Ekoparkens naturvärden är oskiljaktigt forenade med dess kulturvärden. Marken har brukats
av människan under århundranden och fätt sin karaktär av ängsbruk, åkerbruk och bete.
Förbud har rått mot awerkning av ek. Norra och Södra Djurgården betecknas sammantaget
Jaktparken. Många inslag, byggnader, fängstanordningar, inhägnader mm vittnar om denna
användning. De anlagda parkerna har redan från början varit till for att allmänheten skall kunna
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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.

Landskapet - foreningen av natur och kultur - utgör i sig själv ett kulturminne, som ställer
särskilda krav på bevarande.

Storstad i ekologisk balans

Vår tidsålder lever på gränsen till jordens flormåga att nära och härbärgera oss. Ekoparken är
en prövosten for vår formåga att klara av att leva i samklang med naturen i vårt lilla hörn av
världen. Om inte vi, med de stora resurser vårt rika land forfogar över och med den höga
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 : Vä rna-Vå rda-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 innebär 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 som mojligt får upp
ögonen for dess skimrande kvaliteter, dock med ett krav på balans så att kvaliteterna inte går
forlorade.

Övergripande

Nationalstadsparken bör tillloras i forsta hand områdena Husarviken och Hjorthagen med

tanke på deras betydelse flor det historiska landskapet, kulturminnen och som spridningsvägar
På sikt bör även Ropsten-Frihamen infogas i nationalstadsparken främst med motivet att
begränsa expansionen i nationalstadsparkens omedelbara närhet, återvinna betydelsefulla
områden (Loudden) och tillvarata kulturminnen inom Frihamnsområdet.

En strikt tolkning av lagflorbudet att inte bebygga park- och naturmark samt att inte skada den

historiska landskapet skall göras. Varje intrång på grön mark skall kompenseras någon annan

stans inom Ekoparken.

Värna

Biologisk mångfald

För att den biologiska mångfalden skall bevaras har forst ett antal kcirnområden indentifierats.
Men detta räcker inte. Kärnområden är inte tillräckligt stora for att klara sig i längden. De
måste stå i forbindelse med varandra, vilket kräver spridningsområden mellan kärnområdena.

Utanfor kämområden måste det finnas btffirlzoner 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
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är vidare nödvändigt att se sambandet mellan arterna. Utgångspunkten beträffande arterna är
den nationella hotlistan som Statens Naturvårdsverk samrnanställt. 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 miljöforstöring i form av luft- och
vattenfr roreningar, slitage, mm.

Aktuella frågor:
. Bildande av naturreservat på Norra och Södra Djurgården. Målsättningen är att att en rik

flora och fauna skall finnas på såväl Södra som Norra Djurgården.
. Ulriksdal-Sörentorp-Tegelhagen bör också ges ställning av ett sammanhängande

naturområde. På något sätt måste även forbindelsen med Järvaftiltet särskerställas. Om
detta lämpligen sker i form av ett naturreservat eller på annat sätt återstår att pröva.

. Spridningsvägarna till och inom Ekoparken skall säkerställas. De länkar som måste stärkas
är:
Bellevueparken-Kräftriket, Bergshamra-Brunnsvikens norra strand, Storängsbotten-
Gärdet-Tessinparken-Ladugårdsgärde, Järvaftiltet-Ulriksdal (se ovan), Lilla Värtan,
Tekniska Högskolan-sofiahemmet-Östermaslms IP, Saltsjön mellan Södra Djurgården och
Nacka. I dessa områden får kvarvarande ädellövskog inte ytterligare decimeras, alla
tillfiillen att återställa natur- och parkmark måste tas.

Hela park- och kulturmiljöer

Det är en grannlaga uppgift for antikvariska myndigheter att avgöra vad som är kulturminnen
värda att bevara. Detta är något som har förändrats med tiden. För inte så många decennier
sedan var 18O0-talet ännu ett tämligen ointressant århundrade. Idag finner vi ibland att även
kulturminnen från 1900-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 miljoer så intakt sorn möjligt. Ett exempel zir 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"

Även här finns anledning att definiera ett slags kärnormåd en, koncentrationer 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
bebyggelse i dess närhet etc. Det är därfor bebyggelsen på Nacka strand är så olycklig och
darflor som vi sade nej till Japan-skrapan vid Norrtull.

En stadsmiljö som måste bevaras är mötet mellan land och stad bl.a. vid Norrtul-Roslagstull.

Aktuella frågor:
. Nej till Österleden.
. Bellevuelänken stoppas och forläggs till Cedersdalsgatan.
. Norra Länkens Värtandel överdäckas längs med Hjorthagsberget och ges direktanslutning

till Siljaterminalen.
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. Nej till nya OS-anläggningar inom Ekoparken (roddarstadion iBrunnsviken, tennisstadion
vid Frescati, friidrottsanläggning vid Fisksjöäng, bågskyttestadion på Kaknäs).

. Nej till storskalig exploatering av Husarviken. Bevara de gamla gasklockorna.

. Överdäcka Bergshamraleden och lorena Ulriksdal med Brunnsviken.

. Dölj eller tona ned bebyggelsen vid Järv Krog sedd från Brunnsviken.

. BebyBB inte Västra Frösund/området runt Ulriksdals idrottsplats på ett sådant sätt att det

stör vyn från Brunnsviken.
. Endast en måttfull bebyggelse i Albano-området, som inte stör parklandskapet kring Haga-

Brunnsviken, kan accepteras.
. Roslagstullsberget fär inte ges högre eller mer framtädande bebyggelse än idag.
. Nej till ytterligare fortätning och nya hus vid universitetet.
. Nej till Solna Skyway genom Ulriksdal - snabbspåivägen måste ges en sträckning som inte

inkräktar visuellt på det historiska parklandskapet.
. Inventeraallabefintliga och ej utnyttjade byggrätter i och angränsande till området.

Vårda

Parker och nalur

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 fritt växande natur, som ej ffir forparkas. Andra
delar ska vara park.

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

Många ätgarder är små, som att rensa sträder från vrak och restaurera 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.

Aktuella frågor:
. Skötselprogram bör snarast tas fram for alla delar av Ekoparken. Skötselprgrammen skall

ha en otvetydig ekologisk karaktar både ifråga om inriktning och arbetsmetoder.

Naturvärdena skall ges en framskjuten ställning. I de historiska parkerna är historisk

autenticitet det väsentliga. Med de historiska parkerna menas foljande områden: Ulriksdal,
Haga, Tivoli, Bergianska trädgården, Bellevue, Ladugårdsgärde, Södra Djurgården,

Fjäderholmarna. Övriga områden skall betraktas som naturmark - med betydande inslag av

kulturinslag.
. Restaurering av Tivoli - upprensning av stränder, forsiktigt friläggande av stigar,

återskapande av den historiska parken.
. Återskapande av Bellevueparken - järnvägsspåret bort, bollplaner och

båtuppläggninsplatser flyttas till Norrtullstomten repektive Albano.
. Återskapande av vissa historiska värden i Haga-parken, byggda på Pipers planer.

. Förverkligande av Solna stads forslag till Norrtullsinfart - större grönområde kring
Stallmästargården samt nedsäkning av Uppsalavägen vid Linvävartorpet.
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. Dämpa Roslagstullsvägen störningar och barriäreffekter genom om-/över-/och
underbyggnader samt skärmarlträd och vallar. Utlys en arkitekttävling for omskapande av

Roslagstullsvägen.
. På siki återskapa en grön forbindelse mellan Karlberg och Haga, ev via en grön stadsdel

ovanpå Norra station.
. Återskapande av parkmark i Storängsbotten. Borttagande av skräpbebyggelse.

. Återskapande av naturmark vid Fisksjöäng.

. Dölj SAS kontorsbyggnad sedd från Brunnsviken. Ta bort den öppna parkeringen framfor

kontoret (t.ex. genom att gräva ned parkeringen)

Byggnader

Åtskilliga byggnader är stadda i förlall och behöver renoveras. För att vårdas kan vissa

byggnaåer behöva kompletteras. Men detta kan endast å gäller små tillbyggnader, varvid stora

kiiv på inpassning i naturen och anpassning till existerande byggnader måste ställas. Inom

området finns en rad mycket fula och störande byggnader. Dess bÖr om möjligt 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.

Tillftilliga utställningsbyggnader kan accepteras. Det tillhör också detta områdes kultur, att

härbärgera utställningar.

Aktuella frågor:
. Riv gamla SAS-terminalen.
. Flytta Tumba-golf.
. Ett stort antal hus och kulturmiljoer måste ges skydd och skÖtselforesrkifter och måste

rustas upp (se bilaga I till Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården-programmet
"Kulturminnesvård ens intressen).

. Högspänningsledningen genom Norra Djurgården och Bergshamra måste grävas ned eller

sjöforläggas.

Visa

Området skall vara tillgängligt lor alhnänheten. Det skall vara lätt att ta sig till området'

Området skall ha goda kollektiva forbindelser, bra cykelvägar och gångvägar. Gång- och

cykelforbindelserna till området måste utvecklas, bla genom att anlägga gång- och cykelvägar

med hög kvalitet över motorlederna, sorn eljest fungerar sorn barriärer. Biltrafiken måste dock

kraftigt begränsas pga av dess stora stÖrningar' Men även på kollektiva forbindelser, gång och

cykel måstä sådana krav ställas som rimmar med Ekoparken, bla att gång- och cykelstigar inte

uifult".ur, att bryggor inte anlaggs i strid med kulturminnesvården etc.

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

Aktuella frågor

Gångbro över Ålkistan.
Cykel- och gångvägar från Ropsten genom Gasverksområdet
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