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Att: Mats Wallön, planarkitekt
Plan- och exploateringsavd
Sollentuna kommun
Stadsbyg gnadskontoret

191 86 Sollentuna

Samrådsremiss för förslag till detaljplan fiir del av
i\{argareteborg, Helenelund, Sollentuna kommun

1 Förbundet Itir Ekoparken (FFE)

Förbundet fiir Ekoparken är en paraplyorganisation med 46 organisafioner som ftirenas i att väma, vårda och
visa det samlade kungliga parklandskapet Nationalstadsparken Ekoparken. Förbundet har varit verksamt som

lorbund sedan 1992.

2 Historik
Tid efter annan har de kungliga parkerna Djurgården:Haga-Ulriksdal utsatts för en stegvis exploatering. §srl*n 1

jan 1995 är området utsett till Sveriges fijrsta nationalstadspark - Ekoparken. Lagens koppling till PBL gör att
den har bäring även på områden utanlor nationalstadsparkens gränser. Lagtekniskt talar man om "bufferEoaer".
I detta sammanhang är skyddet i buffertzonema hittills inte prövat. Planen lor Margareteborg riskerar att bli ett
mycket kritiskt pilotfall. Förbundet {tir Ekoparken avser att fä iirendet rättsligt prövat om kommuaen går vidare
med planen.

3 Problemet med bebyggelse i området
Det grundläggande problemet med ftirslaget till utbyggnad i Margareteborg dr ur nationalstadsparliens
synvinkel dessa:

r inkräktar på en grön kil som betonats som viktig i regionplaneringen och ftir den biologiska mångfalden
r bebyggelsen sker i ett biologiskt kämområde av stor be§delse for Ekoparken,
r for stort utbyggnadsprogram, vilket skadar den biologiska spridningen in till nationalstadsparken,
r stor risk for fortsatt exploatering och ftirtätning ihop med Solna/Sörentorp,

4 FFE anser...
FFE anser att exploateringen överhuvudtaget inte bör komma till stånd därfor att Järvafältets grönkil dr den

särklassigt viktigaste spridningskorridoren in till nationalstadsparken Ekoparken. All bebyggelse i denna Crookil
inyerkar menligt på den biologiska mångfalden i Ekoparken. Spridningskorridoren är redan allvarligt störd av

vägar ochjärnvägar. En viss medvetenhet om problemet ådagalades i den nyligen byggda ekodukten över E{:an.
Denna till trots kvarstår de mycket stora barriäreffekterna.

I programmet som ftiregick bildandet av denna nationalstadspark och som hade tagits fram av Stockholms och

Solnas tjänstemän hette det:

"Ulriksdal iugår i ett kärnområde som omfattar slottsparken, Kvarnkullen och Sörentorp och som sträcker sig
nomrt in i Sollentuna. Kärnområdet har samband med Järvafii1tet och Brunnsviken. Spridningskorridoren ör'er

Bergshamra ger ett viktigt natursamband med norra Djurgården.
En bostadsbebyggelse på polishögskolans nuvarande område eller norr därom som en del av en större

exploatering i Sollentuna är inte ftirenlig med natuwårdens anspråk på kärnområdetS storlek......Naturområdet,
som ingår i ett av naturvårdens kärnområden, skall skyddas enliS naturvårdslagen." (Programför planering av
området Ulriltsdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, s 16)

Som grund for detta uttalande lågr en utredning av områdets naturvärden. I underlagsmaterialet Naturvårdens
intressen utpekades tre kärnområden inom Ekoparksområdet. Ett av dess områden är Ulriksdals kärnområde.
Dess utbredning definierades sålunda:

"Ulriksdals kärnområde omfattas av Ulriksdal och Sörentorp samt sträcker sig in i Sollentuna kommun diir det i
norr avgränsas av bebyggelsen i Helenlund. I väster avgränsas liårnområdet av Edsviken och i söder av E 18
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samt bebyggelsen i Bergshamra." "Om naturyården intressen skatl tillgodoses bör hela Ulriksdals kärnomrade
säkerställas inklusive kärnområdets delar i Sollentuna kommun." (s 32)

Detta visar områdets obestridliga betydelse ftir nationalstadsparken. Bedömningen aft "en större exploateriag i
Sollentuna inte är forenlig med naturvårdens anspråk på kiirnområdets storlek" har inte ändrats idag.
Medvetenheten är snarare större än tidigare om spridningskorridorernas betydelse.

Sollentuna har tidigare i sin planering visat medvetenhet om Margareteborgs naturviirde och i kommunplanet
1988 angivit hela den skogklädda delen av Tegelhagen som ett viktigt rekreations- och naturvårdsområde. Dena
bör ha bidragit till att regeringen i sin proposition 1994195:3 Nationalstadsparken Uliksdal-Haga-Brunn*i*"en-
Dj urgård en kunde skriva:

"För de markområden utanfrr nationalstadsparken som närmast anknyter till dessa grånser har kommuneroa i
sina översiktsplaner uttryckt ambitioner som överensstämmer med syftet att skydda nationalstadsparkens naun-
och kulturvärden." (s 38)

Det firurs alltså en mycket god grund ftir att hävda att den loreslagna bebyggelsen strider mot lagen om
nationastadsparken.

Slutligen vänder oss också mot en bedräglig formuleringsteknik som falskeligen och missvisande anviinder sig
av ekologiska värderingar. De ekologiska värden som kan utvinnas i byggprojektet väger lätt mot de stador
byggandet i detta område gör på vad som i naturresurslagen är betecknat som en riksintresse for natru- och

kulturvården.

Planen använder sig av formuleringar som
"..forstärkta shåk ut mot grönkilarna av stor vikt for oss att säkerställa i den fortsatta plaaeringen."
Fakta är att stråken forsvagas gentemot dagsiäget.

"Vi vill verka lor ett långtgående kretsloppstänkande med dess krav på miljöhäns1.n, ekoteknik och {iiräaclrade

livsstilar..." Den viktigaste forändring av livsstil som är möjlig idetta sammanhang vore att inte ianspråkra den
värdefulia naturmarken. Det är en dålig livsstil som utvecklats av vår civilsation: an alltid lösa nytillkomruande
lokalbehov rned exploatering av naturmark. Lös istället behovet av nya bostäder och lokaler genom att by'gga på

vägar, parkeringsp,latser etc. Det skulle ge prov på en ändrad livsstil.

t

**/c'
Rickard Murray,
ordfFörbundet för Ekoparken (FFE)t
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