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1. Bakgrund

Som ett led i den utökade miljöprövningen som Stockholms stad och SMTR

genomför beträffande delar av Dennisöverenskommelsen jngår att fastställa
relevanta miljömå1 på loka1, regional, nationell och g1oba1 njvå. Mot
dessa mål ska såväl Dennisöverenskommelsen som alternativ prövas, efter
en analys i enlighet med vedertagna krjterier för miljökonsekvens-
beskrivning. Den utökade miljöprövningen omfattar under sommaren 1995
följande tre moment.

I Alternativ till Norra Länken.
byggande av denna länk. Behovet av Norra Länken ska prövas i ett
helhetsperspektiv m.a.p. regional utveckling och alternatjva
trafi kpol itj ska åtgärder.

'! ' ffiä:1,:å'f;l'.llt;Iäll'fl,. *o.,^u Länken, om den ska bygsas, bör
utformas för att ge minsta negativa miljöeffekter. Alla delar av
Norra Länken, från Norrtull tjll Värtan, ska prövas mot
alternativa utformningar ti11 det föreliggande förslaget.

3 Betalstationer och betalsystem.
Underlag för att miljöpröva vägavgiftssystemet mot SNF:s
alternativa modell samt för att miljöpröva betalstatjonernas
1äge och utformning.

0m en prövning av de olika delarna j Dennisöverenskommelsen vjsar att
enskilda projekt ekonomiskt och/eller miljömässigt inte klarar uppställda
krav eller förutsättningar ska de förändras eller lyftas ut.

2. Hållbar utveckling; ett övergripande mål

Det övergripande miljömå1et, som Sverige har anslutit sig ti11 i flera
internatjonella jnstrument och som fastställts av regering och riksdag,
är att uppnå en hållbar utveckling. Begreppet har av Brundtlandkommjs-
sjonen definjerats som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan
att begränsa kommande generationers möjljghet att tillgodose sitt behov.
Detta innebär en resursanvändning som förbättrar valmöjligheten och ljvs-
kvaliteten för alla männjskor, även kommande generatjoner.

Arbetet för en hållbar utveckling utgör en process i ständig förändring
jnom vilken resursutnyttjande, investeringarnas inriktning, den teknolog-
jska utvecklingens jnriktning och jnstjtutjonella förändringar sker i
samklang med dagens såväl som morgondagens behov. Strävan efter en håll-
bar utveckling ska präg1a miljö- och trafikpolitjken samt planeringen på
lokal, regional och nationell nivå.

Målet om en hållbar utveckling har kommit tjll uttryck i 1992 års Rio-
deklaration om mjljö och utveckling i Agenda 21. Båda instrumenten 1ägger
ett tungt ansvar på industriländerna att miljöanpassa sjn politik inom
samtliga sektorer. Som ett led j miljöskyddet föreskriver Riodeklaratjon-
en att staterna ska tj11ämpa försiktighetsprjncipen: om det föreligger
hot om allvarlig eller oåterkallelig skada får inte avsaknaden av veten-
skaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnads-
effektiva åtgärder för att förhjnda miljöförstöring.
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Mål e
s kri
bes I
bygg
s amh

1994

Agenda 21 föreskriver bl.a. följande generella miljömå1 av betydelse för
Denn i söverens kommel sen .

Utvecklandet och främjandet av kostnadseffektiv politik för att
begränsa och minska skadliga utsläpp ti11 atmosfären samt andra
skadliga miljöeffekter orsakade av transportsektorn;

integrering av strategier för bevarande av bjologisk mångfald
och hållbar använding av biologiska resurser i natjonella
utveckl ingspl aner; och

undvikandet av den marina miljöns försämrjng genom en förebyggande
och försiktig hå11ning i projektets planering och genomföiånde.

t om hållbar utveckling har också kommit tjll uttryck i åtskilliga
velser från regering och riksdag samt j flera regibnala och lokala
ut för Stockholmsregionen. Sverige ska vara ett föregångsland i
andet av ett ekologiskt hållbart samhälle. Det moderna industrj-
ället ska ställas om i rjktning mot en hållbar utveckling. (Reg.skr.
195:120)

Trafjksektorn medför såväl lokala, regionala, natjonella som globala
miljöeffekter. Transportsystemet ska mjljöanpassas till de ramar som
människor och natur tål: ett ekologiskt hållbart trafjksystem. Detta mål

ltgöl den grundläggande måttstocken i den nu aktuella prövningen av
Dennisöverenskommelsen. .Miljömå1 inrjktade på hå1lbar transpoit- ochtrafjkpolitik har antagits 1oka1t, nationelit, inom EG/EU sämt i
i nternati onel I a överenskommel ser.

Ett trafikrelaterat miljömål är att tätorterna planeras utjfrån uppsatta
miljökrav, där en allmän strävan bör vara att minska behovet av tiän-
sporter. Detta,ska ske bl.a. genom ökad styrning mot kollektjva tran-
sportmedel. Infrastukturella_projekt ska mlssgynna onödjg transport och
gynna, när. så är.1ämpligt, alternatjv till vägtransport, t.ex. järnväg,
sjöfart och kombjnationer. Agenda 21 anger som mjljömål för transportl'
sektorn bl.a. att varje land bör

integrera markanvändning och transportplanering så att utveck-
lingsmönster som mjnskar transportbehoven främjas;

anta_program för stadstransporter som gynnar högt utnyttjade
kol I ektj vtransporter; samt

uppmuntra icke-motorj serade transportsätt genom att ti I I handahål I a
säkra cykelvägar och gångvägar i stads- och förortscentra.

I följande kapitel görs en sammanställning av ti11ämpbara miljömå1
för denna prövning. Inom vjssa områden uppställs såväl kort- som
långsiktiga mål. Genomförandet av kortsiktiga miljömå1 ska ske på ett
sätt som jnte försvårar genomförandet av 1ångsiktigare miljömå1.
Förkortningar i text finns förklarade på sidan 14.
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3. Hälsa

3.1 BuIler och vibrationer, vägtrafik

Buller i tätorter bör minska så att det kommer att ligga under
Naturvårdsverkets riktl injer, (Riksdag G)

Kortsiktiga må1 Långsi ktiga må1

Till år 2000
Ekvivalentnivå, ute 70 dBA

inne 35 dBA
Maxnivå, inne 45 dBA
(sNv Mj rjö 93)

Ekvivalentvivå ute: 55
Ekvivalentnivå inne: 30
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Ekvivalentnivå, ute
" inng
Maxnivå, ute
(sNV Mirjö e3)

Långsiktiga / övergripande mål

Luftkvaliteten skall förbättras så
att de återstående riskerna för
människors hälsa tjll följd av ut-
s1äpp av luftföroreningar från
trafik, industri och energianlägg-
ningar undanröjs (Riksdag G)

Utsläppen av cancerframkallande
ämnen ska mjnska med 90 % (SNV)

55 dBA
30 dBA
70 dBA

, Vid ny- eller väsentlig ombyggnad av vägtrafikleder bör åtgärder vidtas
för att begränsa bullernivån j bostadsmiljöer utomhus så att den inte
överskrider 55 dBA vid fasad e11er, om sådana åtgärder jnte är rimliga,
så att jnomhusnivåerna jnte överstiger 30 dBA. (Prop 93lg4zZLS, rskr 402)

, .l . Stockholms stads nuvarande planeringsmål bi1äggs j bilaga I.
Mål för buller i natur- och rekreationsområden redovisas under kap 4.4.

Vid ny- och ombyggnad av bostäder och för ombyggnad av trafjkleder ska
föjande gä11a: (MP 2000, tom år 2000)

dBA (Vid fasad för mjnst hälften av boningsrummen
dBA i första hand utrymmen för sömn och vila,

övriga 65 dBA)

g bebyggelse ska rjktvärdet 75 dB(KB) tillämpas för vjbratjoner
k och annan verksamhet. Vid nyproduktjon ska ett riktvärde på 70
1ämpas j bostäder. (MP 2000)

I befintl i
från trafi
dB(KB) tit

t

3.2 Luftföroreningar

Kortsiktiga må1

Vid år 2000 skall halterna av kol-
oxid, kvävedjoxid, svaveldioxid, sot
och partiklar underskrida de rjkt-
värden som utarbetats av Naturvårds-
verket (Riksdag G)

Utsl äppen av cancerframkal I ande
ämnen i tätorter skall halveras till
år 2005 (Riksdag G)

Utsläppen av cancerframkallande
ämnen ska tom år 2000 minska med 90%
i Stockholms jnnerstad. (MP 2000)

De av IMM föreslagna riktvärdena för
bens(a)pyren, toluen och bensen ska
tom år 2000 kl aras. (MP 2000)
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Halten av kvävedioxid i trafiktunn-
lar ska_tom år 2000 jnte överstiga
400ug/m3 som timmedelvärde (Mp 2ö00)

.1. Se bilaga 2 (Gränsvärden för luftkvalitet, SNV samt halter i Stockholm)

3.3 Trafiksäkerhet

Kortsiktiga må1 Långsiktiga / övergripande mål

Svenska traf j ksäkerhetsmyndi gheter
har funnit det möjljgt och rimligt
att år 2000 får högst 400 dödas och
högst 3700 bl i svårt skadade i
trafiken. Varje kommun bör, för att
klara sin del av må1et, planera för
att minska antalet dödade och ska-
dade i tätorterna med 15-20 % fram
till år 2000.

Fram till år 2000 ska det totala
antalet dödade och skadade j polis-
rapporterade olyckor i Stockholm
mjnskas med 17 % jämfört med idag.
(dvs genomsnitt 1991-93, GFN 94/95)

Trygghetsmål: En god trafiksäkerhet
innebär att alla människor känner
ett rjmligt mått av trygghet i
trafiken utan att rörelsefriheten
begränsas. (efn;

Risken att dödas och skadas i tra-
fiken skall fortlöpande mjnskas för
al I a trafi kantgrupper. (Ri ksdag 82)

Risken att dödas och skadas i tra-
fjken skall minskas i högre grad
för de oskyddade trafikanterna än
för de skyddade. Barnens problem
skall särskilt beaktas.
(Ri ksdag l98Z)

t

Hastigheterna ska till 1997 minska
på sträckor där en förstärkning av
åtgärder vjdtas tex utanför skolor,
daghem och större 50-gator. (GFN)

Öka värderingen av gåendes problem
i trafiken, b1a genom ökad trygghet
för de gående ti I 1 år 1997 (GFN)

Förbättra säkerheten för cykeltra-
fi ken. (GFN)

3.4 Trivsel, trygghet och skönhet

PLATSENS ANDE: "V.u.jq plats är unik. Den har en sjä1, genius loci. Varje
förändring måste ha detta som utgångspunkt. Förnyålsen-bör förankras i-det
historjskt.givna men får jnte slätai ut tjll någbt enkelt anpassat.',
"En av stadsbyggandets.uppgiftgl.är att ge föru[sättningar fbr att plats_
erna, var och.en för sig,. kan bli den bästa av sjn sortl En lyckad itads-
planering erbjuder männjskor platser där vi kan och vill uppläva och träffa
andra människor eller platser som är blott vackra och avskjida.,'
(GATUvisioner. Id6er för en grön och levande jnnerstad, GFK, §gf tgg+)

\-
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från 1980 års njvå (Riksdag G)

De svenska svavelutsläppen skall
minska med 80 % mellan åren 1980 och
år 2000 (Riksdaq G)

Det lokala bidraget till deposition-
en av kväve i Stockholms innerstad
ska minska med 30 % för att år 2000
inte överskrida den övre kritiska
belastningsgränsen (MP 2000)

Nedfallet av kväve ska minska med ca
60 % i frjluftsområden jämfört med
1992 års värden för att inte över-
skrida markens undre kritiska be-
lastnjngsgräns (MP 2000)

Utsläppen av kväveoxjder bör ha min-
skat med 50 % mellan 1980 och 2000.
(Lst Miljövårdsprogram Sthlms län).

* För de känsligaste naturtyperna bedöms den kritiska belastningen vara
lägre än 4 kg N/ha, år, t ex för naturskog utan virkesuttag.

4.2 Fotokemiska oxidanter, marknära ozon

Kortsi ktiga mål

4. Natur

4.1. Försurning, övergödning

Kortsiktiga må1

De svenska kväveoxj duts I äppen skal I
minska med 30 % till år 1995 räknat

Utsläppen av flyktiga organiska
ämnen bör minska med 50 % till år
2000 räknat från 1988 års nivå.
(Ri ksdas G)

Utsläppen av flyktiga organiska kol-
väten skal I för transportsektorn som
helhet minska med 60 % till år 2000
räknat från 19BB års nivå för att
därefter inte öka. (SNV, Mjljö 93)
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Långsiktiga / övergripande mål

Nedfallet av svavel och kväveoxider
begränsas till nivåer som jnte
skadar naturen eller människors
hälsa (Riksdag G)

Klara de undre kritiska belastnings-
gränserna för svavel och kväve. För
Svealand är de för S 2,5 kg och för
N 4 kglha och år (SNV, Miljö 93)*

Den antropogena belastningen av
kväve och fosfor på öppet hav bör
snarast minska med 50 %. Den 1ång-
siktigt behöv1iga minsknjngen kan
inte anges säkert idag.
(sNV Mjtjö e3)

Nedfallet av kväve och svavel be-
höver i Svealand minska med ca 40 %

resp 50-70 % för att förhjndra fort-
satt försurning. (SNV, Miljö 93)

Långsi ktiga må1

t Nedfallet av flyktiga organiska
ämnen begränsas ti11 njvåer som jnte
skadar naturen eller människors
hälsa. (Riksdag G)

Ozonhalterna under växtperioden ska
minska med 40 % jämfört med 1990
(MP 2000)

Ingenstans i staden ska ozonhalter-
na överskrjda ett dygnsmedelvärde
på 65 uglm3 dvs den-niva aa skador på
vegetationen kan uppkomma (MP 2000)

För att nå ofarliga halter av
marknära ozon och andra fotokemiska
oxidanter krävs att utsläppen av
såväl flyktiga organiska ämnen som
kväveoxider minskar med 75-80 % i
Europa. (SNV, Miljö 93)
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4.3 Metal ler/organiska mi ljögi fter

Kortsiktiga må1

Utsläppen av kvicksi Iver, kadmjnum
och b1y skall minskas ned 70 %

mellan åren 1985 och 1995. Utsläppen
av övrjga viktiga metaller halveras
under samma tid. (Riksdag G)

Utsläppen av stabjla organjska ämnen
skall begränsas, så att de till se-
kelskiftet nått en sådan nivå att
miljön jnte tar skada. Åtgarder för
att minska utsläppen av klorerade
organiska ämnen från skogsindustrin
prioriteras. (Rjksdag G)

Långsiktiga / övergripande må1

Tillförseln av tungmetaller till
mark och vatten får inte överstiga
den naturliga halten i miljön med
mer än vjssa procenttal. Dessa kan
variera för olika metaller och för
ol jka geografiska områden beroende
på mi 1jöns känsl ighet. För tj I I för-
seln ti I I hav I igger, en1 igt SNV,
den förhöjning som normalt kan tjll-
låtas j intervallet 50-200 %.
(Riksdag 0)

Användningen av kadmjum måste mjn-
kas kraftigt. (Riksdag 0)
Användnjngen av kvicksjlver bör på
si kt avveckl as. (Ri ksdag 0)

Stabi 1 a organi ska och mi 1jöskad1 i ga
ämnen skall på sikt inte få före-
komma i miljön. (Riksdag G)

Flödena och användningen av hälso-
och mj 1jöfar1 i ga kemi kal j er bör
minska. De flöden som ändock inne-
håller skadliga kemikaljer bör j
möj1 igaste mån slutas. Användningen
av de mest skadliga ämnena bör av-
vecklas (Riksdag G)

t

4.4 Exploatering av mark / natur- och rekreationsvärden

- Buller från trafik vjd rekreatjonsytor i tätbebyggelse ska jnte
överskrida 55 dBA ekvivalent njvå. (MP 2000, tom år 2000)

- Buller från trafik i natur- och friluftsområden avsedda för rekrea-
tionsändamål i översiktsplanen för Stockholm ska inte överskrida
40 dBA ekvivalent nivå. (MP 2000, 1ångsiktigt och SNV)

- Mark- och vattenområden med särskilt höga naturvärden liksom ekolo-
giskt särskilt.känsliga områden skall så långt som möjljgt undantas
från exploatering (Riksdag G)
(* Bjlaga 3, utdrag ur Stockholms ekologiska känslighet, SBK 1995)
Rapporten, son är ett led i stadens kontinuerliga arbete ned ekologis-
ka frågor och även.utgör underlag för arbetet ned ny översiktsplan för
Stockholms stad (0p 96), godkändes av stadsbyggnadsnämnden 1995-02-ZZ.
Den är avsedd son ett planeringsunderlag och markerar var de ekologis-
ka frågorna ska väga särskilt tungt vid avvägningar mot andra intrbs-
sen. Enligt naturresurslagen (2 kap 3 §) ska nark- och vattenonråden
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt nöjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

\_
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- På 1990-talet skall den fysiska planeringens huvuduppgjfter vara att
säkerställa en 1ångsiktig god hushållning med mark- och vattenresurser
främja en långsiktig förnuftig lokalisering av bebyggelse, an1äggning-
ar och jnfrastruktur samt utveckla en rik och levande stadsmiljö samt
ta hänsyn ti11 naturens kretslopp i samhällsplaneringen (Riksdag G)

- Tätorterna bör j framtiden planeras a1lt tydligare utjfrån uppsatta
miljökrav. Genom god planering kan bla behovet av transporter minska.
Industrier som kan påverka människors hälsa lokaliseras så att till-
räckliga skyddsavstånd erhålls i områden där människor bor och vjstas.
Områden för frjluftsliv och rekreatjon bör avsättas i tillräcklig
omfattning. (Riksdag G)

- Representatjva områden av alla förekommande naturtyper skall
säker.ställas. Skyddet av urskogar, våtmarker och vissa naturtyper i
odlingslandskapet bör prioriteras. Mångfalden i flora och fauna bör
bibehållas. Mark bör säkerställas och göras bättre ti11gäng1ig för
rekreation och friluftsljv särskilt runt våra tätorter (Riksdag UE)

- De gröna kjlar som tillsammans med öppet vatten avgränsar de radiella
bebyggelsestråken i Storstockholm har flera funktioner som gör dem
värda att bevara. (Regionplan 91)
Regionplane- och trafikkontorets rapport " Storstockholms gröna ki lar"
är inget nåldokument i sig utan mer avsedd att utgöra underlag för
framtagande av strategier för att plannässigt utveckla en önskvärd
frantida grönstruktur i samspel med bebyggelseutvecklingen. Stockholms
ESK0-rapport är en vidareutveckling i detta avseende,

- Infrastrukturens markbehov, barriäreffekter och skador på den
biologiska mångfalden ska mjnska. (MP 2000)

- Den faktjska tj11gången av park- och naturmark som är ekologiskt och
kulturellt värdefull samt har betydelse för rekreation, hälsa och
vardagsfritjd, ska inte mjnska. Dessutom ska så stora sammanhängande
områden med obebyggd mark bevaras att fortsatta förluster av bjologisk
mångfald förhjndras och god ti11gång tjll mark för rekreation och
friluftsliv garanteras för framtiden. (MP2000)

- Vägtrafj kanläggningar
ningar bör inte bygga

f1
ut
de

,
s

a

v9p
1

latser och andra kommunikatjonsanlägg-
områden med höga kultur- och naturvärden

övrigt endast d
amhällsnytta i ö
ul lerstörningar.
inte påtag1 igt
e0)

- Den 7 december 1994 bjföl1 riksdagen
om natjonalstadsparken Ulriksdal-Hag
innebär att lagen (1987212) om hushå
(NRL) ändras fr.o.m. 1 januari 1995.

är nödvändiga med hänsyn till trafjksäkerhetoch i
och s

och b
skal I
Natur

vrigt eller medför mjnskade samlade föroreningar
Kommunikatjonsanläggningar och ledningssystem

skada eller störa natur- och kulturmjljön. (SNV,

regeringens proposition 1994 /9523
a-Brunnsvi ken-Djurgården, vi 1 ket
11ning med naturresurser m.m.
I sak innebär beslutet att ett

nytt geografiskt riksintresseområde skrjvs in i NRL.

3 kap 7 § NRL lyder: Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och
nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast on
det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
Ändringen i NRL och valda delar av bakomliggande proposition bj1äggs.

l. Bilaga 4.

L

L

t
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I Stockholm och Solnas program för planerjng av området
Ulrjksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (godk: KF 1993) redovisas hur
kommunerna avser att tjllgodose naturvårdens, kulturmjnnesvårdens ochfriluftslivets intressen inom området. Programmet har sin utgångspunkti följande principer:

- 0mrådet skall värnas som en unik kultur- och naturpark med till
parken vä1 anpassad bebyggelse.

- 0mrådet skall utvecklas för friluftsliv och rekreation i en
omfattning och i sådana former som jnte skadar områdets natur-
och kulturvärden.

- Området skall förbättras med avseende på trafikstörningar och
andra mi 1jöproblem.

4.5 Biologisk mångfald

- Den biologiska mångfalden och den genetiska varjatjonen skall
säkerställas. Växt- och djursamhällen bevaras så att j landet
naturligt förekommande växt- och djurarter ges förutsättningar att
fortleva under naturliga betingelser och j livskraftiga bes[ånd.
(Ri ksdag G)

- Represen!9tiva områden av alla förekommande naturtyper skall
säkerställas- Skyddet av.urskogar, våtmarker och vissa naturtyper i
g{]ilg:landskapet bör prioriteras. Mångfalden j flora och fauirä bor
bibehål I as. Mark bör säkerstäl I as_och gtiras bättre ti 1 1gäng1 ig för
rekreatjon och friluftsljv särskjlt runt våra tätorter (ni[sdäg UE)

- De.gröna kilar som tillsammans med öppet vatten avgränsar de radjella
bebyggelsestråken j Storstockholm har.flera funktjöner som gör dem
värda att bevara. (Regionplan 91) Se kommentar kap 4.4

.I
b
nfrastrukturens markbehov, barriäreffekter och skador på den
iologiska mångfalden ska mjnska. (Mp 2000)

- För att långsiktigt kunna upprätthå11a, men också tjllvarata
ryöiligheten att utveckla, stadens biologiska mångfald skall man inom
de j ESK0-rapporten utpekade landskapsavsnjtten vara särskjlt
uppmärksam-på förändringar av mark- och vattenanvändnjngen och* undvjka åtgärder som leder tjll uppsplittring av natui- och

kul turl andskapet* yid planering fö1ja de rjktlinjer som redovjsas för naturmiljöer av
betydel se* bjbehålla sambanden mellan stadens grönområden och storstockholms
gröna kj I ar* minska. utsläppen_av försuranlg ämnen (svavel och kväve), tungmetal-
ler och andra miljögifter till nivåer som ekosystemen iångsi[tigt
tå1. (ESK0 rapporten)

(_
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5 Kultur och Landskapsbild/stadsbild

- Ett övergripande mål jnom kulturmjljövården är att bevara och
levandegöra kulturarvet från det förflutna. (Lst 1995:07)

- Luftkvaljteten bör förbättras så att korrosionen på byggnader och
mjnnesmärken mjnskar. (Lst Sthlm)

- Det kulturhistoriska värdet hos bebyggelsen ska utgöra en qrundlägg-
ande utgångspunkt för detaljplaneriirö-(fr 19810615; underläg öp gii

- Rjksantikvarieämbetet har angivit "stockholms innerstad med
Djurgården" som ett område av riksintresse för kulturminnesvården.
(underlag 0P 91)

- fgt att begränsa förstörelsen av organiskt material, t ex pigmgnt och
olika polymerer, bQr årsmedelvärdet av ozon understjga 40 ug/m3.
(konstverk, kulturlämningar mm) (Federal Environmentål agenäy UN ECE)

- "Instjtutjonsringen med tex Tekniska högsko1an, Veterinärhögskolan,
Skogshögskolan, Riksmuseet, Stadjon, Kl, Sofiahemmet etc,, hår utpekats
som riksintresse för kulturmjnnesvården, genom att det är en av de
miljöer som anges av länsantjkvarjen och som åsyftas i rjksantikvarje-
ämbetets beslut för Stockholms innerstad. (undei.lag öp 91, bilaga 5)

Se även under |up 1.4 angående Nationalstadspark och "program för
planering Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården,' samt undär kap 3.4.

L

L
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6 Klimatpåverkande gaser

Kortsiktiga må1

Sverjge skall verka för att de totala
koldioxidutsläppen i Västeuropa år
2000 inte överstiger nuvarande njvå
(1990) för att därefter mjnska.
(Ri ksdag G)

En nationell strategi bör vara att
koldjoxidutsläppen från fossila bräns-
len stabiljseras j enlighet med klj-
matkonventionen till år 2000.
(Riksdag G)

Persontransporternas behov av fossjla
bränslen ska minska ned 20 % i staden
jämfört med 1990. (MP 2000)

Minsknjng av COr-uts1äpp i kommuner
med syftet att halvera dem tjll år
2010. (K1 imatal I i ansen för europej ska
städer. . . )

Minskning av COr-utsläppen med 20 %

till år 2005 (ICLEI, The International
Council for Local Environmental Initi-
ves )

sid 12

Övergripande/1 ångsi kti ga må1

Utsläppen av samtliga klimatpåver-
kande gaser skal I begränsas
(Ri ksdas G)

Åtgardsprogram för att minska
utsläppen av växthusgaser skall
utgöra en integrerad del av det
framtjda samhällsbyggandet och i
arbetet med att miljöanpassa olika
samhäl I saktjviteter. Kl imataspekt-
erna bör beaktas ingående jnför
energi- och transportsystemens
framtida utbyggnad, bostädernas
och arbetspl atsernas I okal i seri ng
och utformning och bli en driv-
kraft för den tekniska utveckling-
en (Rl ksdag G)

Atmosfärens koncentration av växt-
husgaser stabiliseras på en nivå
som skulle förhindra farljg antro-
pogen störning i klimatsystemet.
En sådan nivå bör vara uppnådd
jnom en tjdsram som är til1räck1ig
för att tjllåta ekosystem att an-
passa sig naturl igt ti 1 1 kl jmatför
ändring, att säkerstäl I a att I ivs-
medelsproduktion inte hotas och
att möj1iggöra för ekonomisk ut-
veckling att fortgå på ett håll-
bart sätt. (Riksdaq G)

Utsläppen av koldioxjd behöver
inom de närmaste 50 åren minskas
med mellan 50-80 %, de största
utsl äppsbegränsningarna bör I-
länderna ta på sig. (IPPC i kombi-
bjnatjon med SEI-målen, bilaga 6)

L

L

l.

7 Uttunning av ozonskiktet

- Den svenska användnjngen av CFC skall i huvudsak vara helt avvecklad
till utgången av 1994 (Riksdag UE)

- Förbrukning och produktion av CFC skall ha minskat med 75 % till år
1994 (jmf med 1986) och helt ha upphört senast \ll 1996 (Riksdag G)
(Montreal protokol 1 et)

- Uttunningen av ozonskjktet hejdas så att männjskors hälsa och de
ekologiska systemen jnte skadas (Riksdag G)
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I Nyttjande av naturresurser / kretslopp

- Naturresurserna skall nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
(Riksdag G)

- Förnybara resurser skall utnyttjas inom ramen för ekosystemets
produktionsförmåga. Användningen av icke förnybara naturresurser
skall i ännu högre grad präglas av en ansvarsfull hushål1ning.
(Ri ksdag G)

- Som rjktlinjer för miljöpolitiken skall gä1la att alla skall vara
inrjktade mot att effektjvisera resurshushållnjngen och främja krets-
loppssamhället. Vad som utvjnns ur naturen skall på ett uthå11igt
sätt kunna användas, återanvändas, återvjnnas eller slutljgt omhän-
dertas med mjnsta möj1iga resursförbrukning och utan att naturen
skadas. (Riksdag G)

- Mi ljöpo1 iti ken skal I underl ätta jndustrins anpassning ti 1 1 krets-
loppssamhället, bl.a. genom att skapa goda förutsättnjngar för
användning av förnybara resurser, energisnåla processer, återanvänd-
ning och återvinning. (Riksdag G)

- Åtgarder inom jord- och skogsbruket, i transportsektorn, inom energi-
försörjningen och i industrjn skall inriktas mot ett resurssnålt
kretsloppssamhälle. (Riksdag G)

- Som riktlinjer för beslut avseende samhällsplaneringen ska11 g
att de skall vara jnriktade mot att effektjvjsera och främja k
1 oppsamhäl I et. (Ri ksdag G)

älla
rets -

L

L

- Eftersom kommunerna spelar en avgörande roll i arbetet för att ställa
om till ett kretsloppsanpassat samhälle bör kretsloppsprincipen få
stort genomslag i kommunernas arbete för att omsätta och konkretisera
Riokonferensens handlingsprogram Agenda 21 i lokala program för en
hållbar utveckling. Centrala miljömyndigheter och länsstyrelser bör
stödja kommunernas arbete. (Riksdag G)

- Som riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling skall
gälla att ekonomjska styrmedel j ökad omfattnjng skall utvecklas och
användas jnom mjljöpoljtjken. (Riksdag G)

Se även kapitel 9.2 Energi.
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I Övriga mål

9.1 Byggskedet

PM angående Miljöprogram för trafiköverenskommelsens byggskede
l. bifogas, bilaga 7. (Miljöförvaltningen)

9.2 Energi

Energipol iti kens mål
på e1 och annan energ
Härigenom främjas en

ä
i
g

r att på kort och lång sikt trygga tillgången
på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.

Energipolitiken skall utgå jfrån vad natur och mjljö k
(Riksdag G, prop 90/91:88)

od ekonomisk och social utveckli ng i Sverige
an bära.

Ri

Teckenförkl ari no:

ksdag G,' 
UEt,0

MP 2000

SNV

Lst
GFN

öp

För energisystemets del jnnebär en kretsloppsanpassning att bl a
nettotillskottet i atmosfören måste minska. Detta kräver att använd-
ningen av fossila bräns1en begränsas genom effektiv energianvändning
och genom_ökad introduktjon av energiproduktion baserat på förnybarå
energ!källor. En alltmer effektiv energianvändning och en ökad äneri-
hushållning är en förutsättning för att vjktiga energi- och miljö-
politiska mål skall kunna nås. (Prop. 1992/93:180)

Användningen av ko1 och olja bör mjnskas och ersättas med bjobränslen
och andra förnyelsebara energikällor och/el1er naturgas.
(Mjljövårdsprogram för Stockholms 1än)

Trafik- och transportsektorns totala behov av ändliga energjresurser
och trafikens utsläpp ska mjnskas genom att:
- transporterna energieffektjvi seras
- transporter drivna med förnyelsebara energikällor främjas- transportbehoven begränsas och enskjlt bilresande leds över tjll

kol I ekti vtrafi k.
- miljöanpassade fordon och drivmedel främjas
- data- och telekommunikation j ökad utsträckning bljr ett alternatjvtjll fysisk förflyttning.

(MP 2000, Iångsiktigt må1) (se även kap.8 naturres/kretslopp)

9.3 AnIäggningsdrift

4nl qggli ngsdri ftens. mi 1 jöaspekter bör regl eras v j a kontrol 1 program.
(Mi ljöförvaltningen)

Blqnd- dag- och spolvatten. Mjljöförvaltningens policy bi1äggs,
bi l aga 8.

L

L

Godkänd av Ri ksdagen
Lämnats utan erinran
Mål upptaget i prop text
varken G el UE av Ri ksdagen
Mi 1jöprogram för Sth1m,
försl ag ti 1 1 KF

Natu rvårds verket
Länsstyrelsen j Sthlm
Gatu- och fastighetsnämnden
Sthlms överiktsplan 91
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STOCKHOLMS STADS PI.ANERINGSMÅI TÖN VÄG- OCH SPÅRTHAFIKBULLER
(enligt Stockholms kormunfullnräktige beslut 1980 och 1989).

Ekvjvalent ljudnivå i dBA för dygn:

GRUNDTABELL

I nomhus I oka I er i nne
utanför
fönster

55
55

65

Bostäder
Vårdlokaler och undervisningslokaler
Undervisningslokaler typ hörsal
Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet

30
30
25
40t

L

Utomhusutrymmen uten i vå

Rekreationsytor vjd al la lokalkategorjer i tätbebyggelse
som t ex sittplatser, lekplatser och parkområden
Områden för fritidsbebyggeise

55
45

AVSTEGSFALL

Utr;anne

Inomhuslokaler

Bos täder
Vårdlokaler och undervisningslokaler
Undervisningslokaler typ hörsa I
Arbetslokaler för ej bullrande verk-
samhet

Avstegsfa I 1

I
Nybebygge 1 se

invid större
trafikleder

Avs tegs fa I )

II
Ny trafikled
i befintl ig
bebygge I se

Avstegsfa ) 1

III
Ombyggnad av

trafikled i

befintl ig
bebygge ) se

Avstegsfa I I
IV

Förnyelse av

befintl ig be-
bygge I se

Avstegsfa I I
för befintl ig
miljö

inne utanför
fönster

i nne utanför
fönster

65( 55)
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i tätbebyggelse som t ex sittplatser,
lekplatser och parkområden
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Gränsvärden inom parentes betyder att för minst hälften av boningsrurrBn i en Iägenhet det angivna kravet
bör uppfyllas. Norrnvärdena skall korrigeras för varierande dygnsfördelning. Gränsvärden utanför fönster
avser frifältsvärden, dvs värden utan inflytande av reflekterande ytor e d. Till rekreationsytor räknas
även 1ägenhetsbalkonger.

t'laxirnl ljudnivå i bostäder kl. 19.00-07.00

l'laxinnl lJudnivå i bostäder förorsakad av vibrationer

Vägtrafik (FAST)

45 dBA

Spårtrafik (SL0H)
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30 dBA
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I samband med EES-avtalet har Sverige åtagit sig att folja
EU:s direktiv för luftkvalitet. Sverige har således infört gräns-
värden för svaveldioxid, sot och kvävedioxid (SNFS 1993:10,
11 och 12). Om det kan antas att gränsvärdena kan komma att
överskridas skall kommunen utföra mätningar (14 a §, hälso-
skyddslagen). Ett underlag för åtgärder är SNV Rapport 4205.
Dessutom har vi antagit EU:s tröskelviirdenf.ör marknära ozon
(EU-direktiv 92172IEEC). Om dessa överskrids innebär det
risk för hälsa och miljö.

Riktvarden för luftkvalitet anger halter av fororeningar som
inte bör överskridas om en god miljö skall uppehållas. Riktvär-
den är vägledande men inte bindande.

Bedömningsgrunder för miljökvalitet är värden som erhållits
genom utvärdering av data om olika ämnens egenskaper vid
olika halter och vilka effekter de bedöms ha på hälsa och miljö.
Bedömningsgrunder anges för luftens halt av partiklar.

GRÄXSVÄRDEI§FÖR
LUFTKVALITET
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Förutsättningar
Angivna grånsvärden baseras på vinterhalvår (oktober-mars), men gäller
även under sommarhalvår. Stor skillnad föreligger i halterna under sommar-
respektive vinterhalvår.

Gränsvärdena avser mätta eller beräknade värden för platser där männi-
skor normalt uppehåller sig - utanför bostäder och arbetsplatser (vid
fasad), på torg etc. Beräkningar accepteras om det beräknade värdet
ligger under 75 % av gränsvärdet. Vid halter nära eller över gränsvärdet
skall mätningar utföras.

Avgashalter bör beräknas med den metod som rekommenderas av
Naturvårdsverket enligt AlG, Avgashalter i gaturummet (Wl/Trivector,
1992).

Halterna bör mätas enligt de principer som anges i föreskrifterna och i

avsnitt 5 i SNV Allmänna Råd 1990:9. Mätmetoder finns angivna i SNV
Rapport 3370 (1987)och i Naturvårdsverkets metodhandbok, Luft (1993).
Mätningar bör genomföras vid respektive mätpunkt kontinuerligt under
minst sex månader. Detta skall göras under vinterhalvåret, eftersom förore-
ningshalterna i allmänhet är högst under denna period.

Statistik
För timmedelvärden och dygnsmedelvärden har angivits percentiler. Detta
är ett statistiskt begrepp som innebär att halterna skall ligga under ett visst
värde under en viss andel av tiden. 98-percentilen för 1-timmes- och 8-
timmarsmedelvärdena innebär att gräns-iriktvärdet ej får överskridas mer
än 88 gånger per halvår, och för dygnsmedelvärdena att de inte får över-
skridas mer än 4 dygn per halvår. Halvårsmedelvärdena avser aritmetiskt
medelvärde.

Trafik och tätortsmiljö.
November 1994.
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Gränsvärde
pg/m'

Medelvärdestid.

Svaveldioxid

Sot

Kvävedioxid

200
100
50
90
40

110
75
50

l timme
1 dygn
vinterhalvår
1 dygn
vinterhalvår
1 timme
1 dygn
vinterhalvår

Riktvärde
mg/m3

Koloxid I timmar
Glidande medelvärde

. Anm. Korttidsmedelvårdena (1 tim., 8 tim. och 1 dygn) avser 98-percentil för vinter-
halvår. Vinterhalvårsmedelvärdena år aritmetiska medelvärden. lnstitutet för miljöme-
dicin, lMM, har rekommenderat att halten av kvåvedioxid inte skall överstiga 100 pg/m3
som 99-percentil för helt år (lMM, 1993).

BEDÖMNINGSGRUNDER

För partililar anges följande bedömningsgrunder:

Ännne r r a/m3rt,"' Medelvärdestid

o

L

TSP och PM10 1 dygn
halvår

Anm. TSP = totala mängden svävande partiklar <160 pm. PM10 = inandningsbara
partiklar vilkas genomsnittliga storlek är 10 pm, och ingen partikel är större än 20 pm.
TSP-värdena gäller "ovan tak", medan PM10 avser mer belastade platser, t.ex. gatumil-
1ö ltr4lt/ har i ett kriteriadokument (SNV, 1992) rekommenderat 100 pg/m3 som högsta
dygnsmedelvärde för PM10 och 20 pg/m3 som högsta vinterhalvårsmedelvärde.
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TRÖSKELVÄRDEN FÖR OZON

För ozon har inget gränsvärde formulerats, men Sverige har åtagit sig att följa
EU:s direktiv. Huvuddelen av uppmätt ozon i Sverige har kommit hit med
atmosfärisk transport från övriga Europa. Därför har enskilda kommuner små
möjligheter att påverka ozonhalterna inne i tätorterna. Dock kan ozon bildas i lä
av större tätorter och vissa större industrianläggningar.

Följande tröskelvärden för marknära ozon anges i EU:s direktiv:

pg/m3 Medelvärdestid

Skydd av hälsa
Skydd av vegetation
Skydd av vegetation
Skyldighet att informera allmänheten
Skyldighet att varna allmänheten

110
200
65

180
360

8 tim.
1 tim.

24lim.
1 tim.
1 tim.
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I figurerna nedan jämförs uppmätta värden med normvärden.
Mellan de lodräta axlama, som anger koncentrationen för
respekrive ämne, är normvärdesnivån inlagd som en streckad
linje. Det bredare fdrgfältet visar det interttall nom vilka
jämförelsevärden från Miljöförvalmingens lufonätningar

legat under senare år. Kolmonoxid kan tas som en exempel på
hur figurerna läses. Det streckade normvärdet är 6 mglmrsom
8-timmarsmedelvärde. De uppmäru värdena (färg*ilte$ Iigger
inom intervallet 5, 8-6, 8 mglmr. Män^irdena för svaveldioxid
och ozon g{Iler i ta}rrivå, ö*iga i gerunivå.
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Sammanfattning

Behovet av att urskilja ekologiskt särskilt känsliga områden uppkom i och med naturresurslagens tillkomst
1987. Enligt naturresurslagen ( 2 kap 3 §) ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekolo-
gisk synpunkt så langt möjligt skyddas mot åtgiirder som kan skada naturmiljön. Områdena ska beskrivas i
de kommunala översiktsplanerna.

Detta program ftjr ekologiskt särskilt känsliga områden i Stockholm iir ett hjälpmedel ftir planering och
ftirvaltning. Det ger signal om var de ekologiska frågoma bör väga siirskilt tungt vid awägningar mot andra
intressen.

Målsättningen med arbetet åir att:

* Identifiera ekologiskt såirskilt känsliga områden inom Stopkholms stad.

* Möjliggöra en tillämpning av NRL 2:3 vid framtagandet av en ny översikSplan. Integrera ekologiska
frågor i kommunens planerings- och ftirvaltningsarbete

Alla ekosystem åir känsliga i någon mening. Ekologiskt scirskilt kinstiga områden (ESKO) åir dåirftir ett be-
grepp som maste tolkas och brytas ned ftir att bli användbart i planeringssammanhang på kommunal nivå.
Riktlinjerna från statligt centralt håll ftrr hur det arbetet ska göras i praktiken åir översiktliga och bitvis
oklara. Det har diirftir varit nödvändigt att lägga stor tyngd vid metodutveckling. Eftersom stadsbyggnads-
kontoret inte har gjort den hiir typen av arbete tidigare redovisas även metod och bakgrund i rapporten.
Arbetet baseras på de anvisningar som ges i ftirarbetena till naturresurslagen. Viktig kunskap har även in-
hämtats ffin aktuell forskning, utredningar, beslut etc.

Påverkanstyper som i huvudsak iir av regional och nationell typ redovisas i rapportens kapitel 3. För dessa
behövs ofta mellankommunal samverkan. t kapitel 5 beskrivs ekologiskt särskilt känsliga områden fiir vilka
kommunen själv har möjlighet att vidta verkningsfulla åtgärder.

Nio större mark- och vattenområden har bedömts vara ekologiskt siirskilt känsliga, nåimligen Jåirvaf?ilter
Hansta, Kyrksjöområdet, Judarnområdet, Brunnsviken, Norra Djurgården, Södra Djurgården, Stockholms
ström, Nordv?istra Magelungen, Flatenområdet samt ett antal strandavsnitt och våtmarker. Inom dessa
områden bör siirskild uppmiirksamhet och tyngd läggas på ekologiska frågor vid aw?igningar mot andra
intressen. För att kunna ta håinsyn till och ftilja uwecklingen av Stockholms stads ekologiska kåinslighet
behöver bl a ftiljande utgångspunkter ligga till grund vid överväganden om markens och vattnens använd-
ning inom ESKO:

* Innan en ftirändring görs inom ett ESKO skall den ftireslagna ftirändringen miljökonsekvensbeskrivas
med avseende på de kriterier som legat till grund fiir områdets identifiering och avgriinsning.

* Konsekvenserna fiir området ska tydligt redovisas i översiksplanen, ftirdjupade översiktsplaner, detalj-
planer och bygglov utanftir detaljplan samt strandskyddsdispenser.

En avgörande fråga att ta stiillning till i en diskussion om ekologisk känslighet och stadens framtida utveck-
ling är bibehållandet av den biologisl<a mångfalden Förlust av biologisk mångfald till följd av ftiroreningar
och minskad naturmarksareal leder till att ekosystem fungerar sämre och blir mindre stabila. För att ytterli-
gare belysa möjligheterna till ekologiskt hänsynstagande görs därftir en redovisning av naturmiljöer och
landskapsavsnitt som är av avgörande betydelse ftir möjligheterna att bibehålla och vidareutveckla den bio-
logiska mångfalden i Stockholms srad.
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5.6 Brunnsviken

Motiv fiir avgränsning

Följande urvalskriterier ligger till grund ftir avgräns-

ningen:

* Bottensediment med stort metallinnehåll.

* Livsmiljö ftr hotklassade arter.

* Gamla ädellövbestånd.

* Stränder av betydelse ftir biologisk mangfald.

Beskrivning av området

Brunnsviken mottar avrinning från I1,6 km väg med

mer än 20 000 fordon/dygn. Det åir endast trafikdag-
vaften ffin Norra Länken som genomgår behand-

ling. Avståndet mellan vägarna och Brunnsviken är
på flera stiillen ganska kort och fastläggning av

fiiroreningar i mark iir sannolikt begriinsad. Metall-
innehållet i bottensedimenten är stort, såirskilt i
södra delen av Brunnsviken, diir halterna av bly,
kadmium, kvicksilver och krom tillhör de högsta

som registrerats i Stockholms sjöar. Vattnet från
vägarna iir troligen en starkt bidragande orsak till de

höga metallhalterna. Fosforhalten i Brunnsviken har

sedan början av 70-talet minskat med 30-40%. Detta

innebär via en lång orsakskedja risk fiir en ökad

biologisk tillgänglighet av tungmetallerna i sjön.

Brunnsviken är dtirfiir känslig lor ytterligare metall-

belastning.

Brunnsvikenområdets stränder och ädellövbestånd

fungerar som spridningsväg mellan Norra Djur-
gården och Ulriksdalsområdet. Ädellovbestånden
vid Brunnsvikens östra strand är livsmiljö ftir hot-

klassade arter. För att bibehålla och uweckla områ-

det behövs ekologiskt inriktad skötsel (se även

avsnitt 5.I ).

Andra planeringsftirutsättningar

Brunnsviken ingår i det område som f o m den

I januari 1995 är nationalstadspark (riksintresse

enligt naturresurslagen).

Kommunfullmäktige har givit stadsbyggnadskonto-

ret i uppdrag att ge Stockholms del av Brunnsviken-

området ett ftirstiirkt skydd genom bestämmelser

enligt plan- och bygglagen, kulturminneslagen eller
naturvårdslagen.

För Stockholms stads del av Brunnsviken gäller

strandskydd 100 meter på land och i vatten.

Riktlinjer Rir planering

Om områdets ekologiska betydelse långsiktigt ska

kunna vlirnas skall planeringen utgå från ftiljande

riktlinjer:

* Minska tillfiirseln av tungmetaller till Brunns-
viken genom att åtgiirda källorna.

* Vtirna befintlig ädellövskog och vegetations-

klädda stränder.
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Riktlinjer ftir fiinaltning

Upprätta skötselplan för området
som säkrar föryngringen av ädla
lövträd och tillgårpen på drid ved
samt värnar sfänderna

UpprättMlUtillskapa minst 1 0 rn€ter
breda vegetationsklädda s§dds-
zoner längs strändema

Se över och åtgärda
eventuella utsliipp från
industriema iAlbano

i'--\

Minska alternativt rena
befintiga utsläpp av
brädö och dagvatten

Undersök och åtgärda
båt<lubbarnas hantering
av miljöfarligt avfall

Nontulls bensinstation:
hanteringen av marklörore
ningar måste miljokonsekvens-
beskrivas innan markanvänö
ningen ändras. Risker för läckage
till Brunnsviken rnåste åtgärdas
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TECKENFÖRKLARING

Ekologish särskilt känsligt tillrinningsområde

Ekologiskt särskilt känsligt stöne mark- och vattenområde

Ekologish särskilt känsligt område som utgör livsmiljö för hotklassade arter

Ekologish särskilt känsliga ädellövskogsbestånd

Ekologiskt särskilt känsliga stränder, påverkad och/eller intensivt skötta
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5.7 Norra Djurgården

Motiv fiir avgränsning

Följande urvalskriterier ligger till grund ftir avgräns-
ningen:

* Livsmiljö ftir hotklassade arter.

* Gamla ädellövbestånd.

* Våtmarker och små vattendrag.

* Striinder av betydelse ftir biologisk mångfald.

Beskrivning av området

Inom området finns stora arealer med ädla lövtriid
dåir ek dominerar. Många av ädellövträden är gamla
och grova. I ädellövskogsbestånden lever ett stort
antal hotklassade arter, främst svampar och insekter.
Flertalet av dessa tir helt beroende av ädla lövtriid
och knutna till död ved. Spillkråka och mindre hack-
spett åir hotklassade fägelarter som finns i området.
De iir beroende av tillgång på lämpliga håltrad,
främst asp och tall.

Inom området finns flera våtmarker t ex Uggleviken
och markerna kring Laduviken. Uggleviken är sta-

dens största sammanhängande fuktlövskog. Ox-
bergsbacken åir den sista sträckan naturlig strandzon
på norra Djurgården som inte gjorts tillgänglig ftir
allmänheten med anlagd strandpromenad i direkt
anslutning till strandkanten.

För att bibehålla och utveckla området behövs eko-
logiskt inriktad skötsel och åtgärder ftir att kanali-
sera frilufulivet så onödig störning och slitage und-
viks (se även avsnitt 5.1 och 5.2).

Husarvikens markftiroreningar strax utanftir områ-
det är ett potentiellt hot mot omgivande natur-
miljöer.

Andra planeringsftirutsättningar

Norra Djurgården ingår i det område som f o m
I januari 1995 är nationalstadspark (riksintresse
enligt naturresurslagen).

Arbete med att säkerstiilla området som naturreser-
vat pågår i enlighet med beslut i kommunfullmäk-
tige i september 1993 och enligt intentionerna i
Stockholms översiktsplan.

För strandsträckan Ålkistan till och med Ekhagens
båthamn gäller strandskydd 100 meter på land och i
vatten. För sträckan Ekhagen till Fisksjöäng gäller
utvidgat strandskydd om 300 meter på land och
100-300 meter i vatten.

Riktlinjer lör planering

Om områdets ekologiska betydelse långsiktigt ska

kunna våimas skall planeringen utgå från ftiljande
riktlinjer:

\_
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* Minska inte arealen befintlig ädellöwegetation.

* Bibehåll de ekologiska kvalitetema hos striin-
der och våtmarker genom att hiir undvika åt-
giirder som leder till minskad areal eller ökad
störning och slitage.

* Öka inte belastningen av niirsalter och ftlro-
reningar till Uggleviken.
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Riktlinjer fiir förvaltning
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TECKENFÖRKLARING

Ekologiskt särskilt känsligt större rnark- och vaftenområde

Ekologiskt särskilt känsligrt område som utgör livsmiljö lör hotklassade arter

Ekologiskt sårskilt känslaga ädellövskogsbestånd

Ekologiskt sårskilt känsliga våtmarker och små vattendrag

Ekologiskt särskilt känsliga naturstränder

Ekologiskt särskitt känsliga stränder, påverkad och/eller intensivt skötta

H

Se avsnitt
5.6 Brunnsviken

Strändema vid Oxbergsbacken,
och Lilla Lappkänsberget
lämnas orörda

--§,"1Härk
(-

Endast renat trafi kdagvatten
får tillföras Ladwiken

Markföroreningar vid H usarviken
och Fisksjtiång hanteras rned
försiktighet nred tank-e på onrgivande
markers känslighet. Ätgärd n€ste
föregås av MKB

lnget trafikdagvatten
till Uggleviken
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SFS I994: l6l6
Utkom från trycket

den 27 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.

utftrdad den l5 december 1994.

Enligt riksdagens beslutrftireskrivs i fräga om lagen (1987: l2) om hus-
hällning med naturresurser m. m.2

dels att 3 kap. I § skall ha liiljande lydelse,
dels att det i lagen skall inltiras en ny paragraf, 3 kap. 7 §, av ftiljsnd6

lydelse.

3 kap.

I § De områden som anges i2-7§s är, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploare_
ringsliiretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa
områden endast om hinder inte möter enligt 2 - 7 §s och om der kan ske på
ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna iltirsta stycker och2-6 §s utgör inte hinder ltir utveck-
lingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringlivet eller liir utltiran-
det av anläggningar som behövs ltir totalftirsvaret. Om det finns särskilda
skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder Rir anläg€,ningar liir utvin-
ning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 2 kap. 7 §
andra stycket.

7 § Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en narional-
stadspark.

Inom en nationalstadspark f?lr ny bcbyggelse och nya anläggningar kom-
ma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång
i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapcts
natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Denna lag träder i krafr den I januari 1995.

Pä regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Lars Dahllöf
(MiljG och naturresurs-
departementet)

I Prop. 1994t95:3, bct. l994t9S:BoU6, rskr. t994t95:52.' Lågen omtrych 1992: I I46.6080



Prop. 1994195:3
skilda sakågare och andra intressenter bindande §tt reglera olila del-

omräden och objekt i J"n mt"tf"gna nationalsadsparkcn' SåIunda kan

exempclvis "n 
*t,,"'"'ot i"å* cnligt naErvårdslagen om det

behövs för att rcglera Jå*f" av parklandskap och naurrmark' Också

andra s§ddsformer och särskilda drcsfiner om s§dd för naurrmiljön

i naurrvårdslagen kan "io tig rara värdefulla instrument fiör atr rcglera

enskilda objelr cllcr ."t U"äAt'oae områden' Ytucrligare byggnadcr'

trädgärdar och parkcr ; 'å'* behöra förklaras rrara byggnadsminne

enfit futurrminneslagens föreslcrifter' 
rcd

äg"rirrg"n örrerliirnnade den 3 rnan 1994 till lagrådet en reruss n

mrrf"i attien grundläggande lagstiftningen på miljövår'dsområdct sam-

o.anal tiU en rnitiOh:lLDe tagar som sarnnranErs är bl'a' naurrcsurs-

lagen, miljöslqddsfagen och Lurwårdslagen' Rcgeringen anför i 
.av-

sni@t om slqdd för rBurrområden att cn god yttre -iljö 99- "t^ 
6t-

*t 
"d 

med en miljö som har cu rikt tulurrhistoriskt inneMll' AE ta

till vara de lämningar som under olika tider på"ertat landslcapes. ut-

f"rr-i"g octr inniMU kan sägas vara er av kulurrmiljövårdens

viktigaste bidrag till ";J miljö-i vld 
-menine' 

Vid sidan av byggnads-

vård och fornvllrd, *rn-o na'a \arit fillErmiljövärdens \Erksamhe§-

Elt har under scnare år arbeat mcd att slå rakt om historiskt värdefulla

landslap alluncr kommit i förgrundcn Iör kulnrrmiljöarbctet' För sådana

områden kan föruom lulurrminncslagcn också naurrvårdslagcn \ara

tilämPtig.
-n"g"åg"n framMllcr i lagrådsremisscn mcd fönlag till miljöbdk ar

,"gr"io*io bcrana ttrurJ3on som cn-del av landskapsbildcn bör as

in i den nya miljöbalkcn. t åc hll det huwdsakligcn är tulnrrmiljön

som skall slq/ddas och i de åll kulurrmimeslagens reglcr inte fu till-

fyu".i bö, ac sar*ifaa instiurrcn Mtunesenat xh kulrunårdsomrMc

användas. De n)a slqdddornrcrna bör ses som kompletterande insmr-

ment till bcs6mmclscrna om naurrescrrat och nanrrvårdsområdc' De i

lagrådsrcmisscn om cn miljöbalk törcslagg instmrncnEn kulnrrrescrrrat

och kulnrrvård*"t il; ;;, enligt 
'"giting"nt 

bcdömning' visa sig

användbara som slrlrdd för delar av en nationalsadspark' Frågan om

kulurminneslagen bör knyas till naurresurslagen i enlighc! rnt'.pto-

memorians fönlag uo., iåt bakgrund av den nu lämnade redogörclscn'

anstå till dess erhrcnhet har wnnis av de nya skJddsformerna'
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Med u§ångspunh i remissynpunkterna finner regeringen atr den i
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t95:3 De områden inom en nationalsadspark som päglas av bcbyggelse

eller utgörs av bcbyggelsemiljöer tordc i stor u§träckning bcså ar
byggnadcr rned stort konstrårligt, arkitektoniskt cllcr historiskt värdc-

Vid tillkomsen av sådan bebyggelsc har rcm rcgcl omsorg ägnas åt

bcrarandc av naormark, träd och r,lgctation och åt byggnadcrnas arki-
rektonisla udormning
samlade i cn nationalstadspart. Av 3 kap. I §

Iörsa sqcbt naurresurslagcn följcr atr bl.a. tillståndsplihiga förärd-

.irg"r, upprustningar och i vissa åll komplcucringar n' byggnadsbc-

ståndet skall u6ras så at ågärdcn inc påagli4 sladar områdcB natrr-
och kulnrrvärden. Detsamma gällcr i fråga om vägar, l:nftlcdningar och

andra anordningar inom dct slqddadc områdct. Inom cn mtionatsads-r\,) park ger cnrcllcrtid

andra ingrcpp, som är tillståndspliktiga cnligt dcn lagstifuing rcm är
anknuten till nahrrcsurslagcn, ac sådana wrlcsamhccr kan å komrna
till stård, om det kan skc utan a[ göra intrång på det partdardslcap och
den na§.rrmark rcm ingår i en nationalstadspa*. Rcgcringcn anscr
vidarc an ny bcbyggelsc, nya anliiggningar och andra ågärdcr som kan
aknraliseras i dclar av cn nationalsadspark rcm ine ugör parklandskap
cllcr naurrmark, bör f;l komma till sånd, om dct kan sb uan at natrr-
och kulurrvärdcn slcadas. Hiinrtörrr bör ina några cxploacringsförctag

)

eller andra ingtepp i miljön å slc i nationalsadsparbn. Dct §rskilda
sklrdd mot insrcpo som bör omsä{r cn !{Lqrur§gd431f, bör däEFI-

-tr"*"t $_eE -lCedgr å' r-i9_Et g4SLg-[L^+t lgp _slutrr-"_tqråss J
parklandskap ellcr naurrmiljö och utan aE dct hiso{slg landdrapcs
naurr- och kulnrrvården i öwigt slrdrs. Mcd hänsyn till syftet nrcd
ibaaet ar nationaiGäspartcr-uåil--öäi-frrrcrtct framlrållcr, yid bc-
dömning ry tillå{ig[pcn gclså ornrådcs_ckolgeislq fu{8qon--sarnt

§§Cglg§rre-!§atisn,räskiltb#.-
Det s§dd för nationalsadsparker som rcgeringcn förcslllr får bc-

qdelse för bcdömningen av markanvärdning$rågor som bcrör cn sådan
park genom aB de riksintrEsscn rcm gör sig gällandc och rcm skall
beåktas av bcrörda myndighcer därmcd gön gdliga. Kommuncrnas
planering och myndighcErnas prövning av martanvändningsfrågor
enligt till naarrrczurslagcn anlcruten lagstifoiing kan därigenom utgå
Hn en av rilcdegcn i lag åsslagen värdering av nationalsadsparkcns
beqdekc och Hn en tydlig målsänning för slqrddet av dessa värden.

Som framgåt av det tidigarc återfinns i 3 kap. naorrrcsurslagcn
§ärskilda husMllningsbcstiirnmelser för vissa områdcn i landct, områden
som i sin helhet är av riksintnessc med lriinsyn till sina na[rr- och
kulurrvärden. Dessa avgränsas i lagcn mcd hjäp av ortnamn och gco-
Srafska namn som år lokaliserande. För de obrutna fällområdena har
dock rcgeringen bcsluat särskilt om mena preciseradc gränscr.

Rcgeringen anser att avgränsning av en nationalstadspa* i sina
huvuddng bör läggas åst i samband med lagstifoiing. Dct liggcr i

3 Riksdagen tg94tg|. I saml. Nr J

Prop. 1994195:3
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32 33
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95:3 9.2 Förusättningar för ändrad markanvändning

Departemenbpromemorialu bedömning: övcrcnsstämmer i sak med
rcgeringens bcdömning. I fråga om förutsäuningar för fudrad markan-
vändning frarnhåIls bl.a. följande. För ar tittgodosc framtida behor av
utveckling av unirrcrsites- och högskoleinstilrtioner med anknytning till
området är det angeläget att utrymmesbehorrcn för forskning och högre
utbildning uppmärksammas sårskilt vid örrcrvägandcn om markanvänd-
ningen i områden som gränsar till nationalsadsparken vid Norrtrll och
Roslagsurll.

När dct gäller trafkanläggningar,, inom eller i direkt anstutning till
parken, antingen det gäler Norra stationsområdct, järnvägen till Värtan,
Roslagsbanan, Uppsalavägen, Roslagwägen, Bcrgshamraleden, Val-
hallavägen, Lidingövägen ellcr förändringar ay dessa eller av sådana
traf§latscr, platscr för bealsationcr m.m. som kan komma an över-
vägas, bör, vid av en ågärds och
största tas ö,

s:rmt kan förvän-
Es an berörda kommuner i samråd med bl.a. länsstyrelscn, Vägverket
och Banverket uppränar en långsiltig plan som visar hur området skall

Prop. 1994195:3

f

{.l 0

til 0

)

@g5g4ff:
'"i 

"

Regeringers bedömning: Det följer av syftet nred nationalsads-
parken atr område8 huwdstnrlnrr md arrser na0.rr- och beblggel-
scområden ine fllr iindras. Nya byggnader och anläggningar som
inr bchövs för atr befintliga vErlsamhcrr skall kunna fungera
bör diirför i princip inte medges. Slgrddet torde dåremot inE
hindra cablcradc rarlaamhcEr inom cller intill nationalsads-
parken från aC fungera och unpcklas i anstutning till tidigarc
ianspråkagna områden.

Inom rarnen för sk5ddet bör det rara möjligt aB uppföra et
begränsat anal n1a byggnadcr inom bosadsområdena och inom
områdcna mcd bggnadcr för högrc uöildning och r,censkaplig
fonlning, muscirarksarnhct, idrotr och relcreation. Det bör också
vara möjligt a& bygga om och anpassa [sfinrtige byggnader efter
verl«sarnhetens bchov. Blggnadsområdena f;lr dledcs inE utvid-
gar, rnen väI kompleGms om komplcttcringarna ine medlör
skada på områdcs na[rr- och kultrrvärdcn. Ombggnad, upp
rustning cller annan förändring av väg- och järnvägsanslutning-
arna till Lidingö och Väralramncn-Frihamrrcn semt av knftlcd-
ningarna från Värtanerlcet motrrcrkas ine hcllcr ry slqrddet. Sådan

av infrastnrkurrcn i området bör vidare rara

i natiorulsadsparlccn bör samman-
taget iffiktas på au förstiirla områdeS nairr-, kulurr- och rclcrea-
tionwärrdcn och atr väma den biologiska mångåIdcn.

berör

cn
Iör och I §om

aE
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fööättras med avscende på traflcstörningar, men oclcså hur cn fööät- prop. 1994195:3
trad tillgänglighct kan uppnås mellan områdcs olika delar och mellan
dessa och lnupunkter Iör kollektivtrafkcn. Eu fööäurat samband
mellan stenstaden och Flaga-Brunnsviken bör trärvid eftersrävas.

UppsalevSgsns och Roslagwägens uppgifter som stadsinårE1 sFltsl
sårskilda kra, på miljötrånsyn, vilkct mfue halctas vid uformningen av
trafikanlåggningar och av anslutandc bcblggelsc. Udormningen av
thga Norra trafkplats kan scs som eE excmpcl på hur cn kompliccrad
tnfikanliiggning kan anpassas till miljökrav. Mosrarande kralieter bör
eftersträras i de båda stora rafikstråk som berör områdct - Uppsala-
vägen från Ulriksdds trafkplas till Norrrrll och Roslagsvägen från
Åttisan till Roslagsurll.

Enligt Ercliggande trafkprognoser vänras cn sark ökning av biltrafi-
kcn på Roslagwägcn och därmcd cn stark ökning av miljöstörningarna
på Norra Djurgården. Ågärder för at minska trafitstörninear, ine
ge* lgueL_lchOrr
och bör i gn__&"-te s!ed-"_-!q§!i!-a1§9_e§_Etg1§3"-splrgrufig._?y_tör-
ningar öwr själrra Brunnsviken med stränder" I den t&rgsikdga planc-
ringad 5ör pr66 trui stOininganiia iån nergshamnleden kan rninstcas
sarnt hur sambarden mcllan Ulriksdal och Brunnsrikcn och mcllan
uniraniesområdct i Frcscati och Brunnwikins strandområdcn kan
fööäuras.

Eftcrrcm nationalsadspartcns ccntrala dcl är srskilt usats 6r stör-
ningar vid Lidingövägcn och på ömsc sidor om dcnna, srjins ffi särskil-
da knv på att bibctdlla och förstjirka de ckologiska sambandcn.

Remissinstansernat lÅttsstyrclscn i Stocklotnts lÄn anscr au naturlig
omrandling, utreckling och användning av rpdan exploatsradc omrilden,
lilsom crfordcrliga vägar och kollektirarafik i områdct, inE flr för-
hindras. Staterc Jdnwdgar, knvrlut xh Vdgvuflcet an6r liknandc
synpunktcr. Vägverket är angcläget atr bidra till aB områdcts unika
naur- och lulurrvärden berans och försErlcs och komrncr at medrcrka
till att minska dc miljöstömingar och barriårctreher rcm Roslagsvägcn
orsaliar. Tillhrtn till Norra l-änbn från Roslagwägen enligt det s.k.
altcrnativ Frescati inncbär edtgt Vagwr*er fööäaringar 6r miljön vid
Kräftrikct. Anslutningen av Norra Länkcn tilt Lidingövägcn cnligt
akurcllt alternativ sker uanlör nationalsadsparken.

/Vaeå liksom Dandcryds korrunwt xh Afidnverlcct syenska k6nU
påpckar att bcs6mmclscrna inte flr hirdra urderMll och cwntrella

Kungliga r*tenskapsalcadcmien, Nuurhistoriska riksrruseet m.fl.
anscr atr yttcrlig;arc beblggclsc bör f;t komma till stånd endast för aE
tillgodosc angelägna bchov för dc allmfuuryriga instiurtiorrcr som vtrlar
inom området. Enligt Stockholms wrivenitet utgörs bcblggelscn inom
högskolornas campusområden av byggnader i park d:ir omsorg om
parklandskapct varir och är en viktigt ptaneringsmåI. Dcn komplefte-
ringsbebyggelsc som nu Erbercds är enligt Stifietsen t*tenskapstaden,
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I Områden där särskild uppmärksamhet bör ägnas områdenas kulturvärden vid eventuella
förändringar
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ISammanfattning av Statens naturvårdsverks rapport

Åtgärder mot klimatförändringar' SNV-rapport

4120

Prop. 1992193:179
Bilaga 1.1. 1992193:179

ral

60

l:

li

li
li

IKlimatproblemet och behovet av åtgärder globalt

IPCC (ntergovemmental hnel on Climate Change) uppdaerade under

b §g;D sin tidigarc uwärdering av klimatproblemet' Uwiirderingen

utftirdes och granskades av ett mycket stort antal rrctenskapsmän världen

över.

IPCC konsaterar at de tidigare slutsatssrnå står sig' Den samlade

bedömningen innebär at fortsatta ustiipp av koldioxid och andra växt-

husgaser Lo*", a[ höja temp€raorrcn globdt' Et troligt scenario

utifran nuranande trender, dvs utan kraftfullare moåtgärder, leder till

en temperaturhöjning på ca 0,3 oC per decennium (mellan 0,2 och

0,5 oC per decennium) under nästa århundrade' Deta inneb:fu 1" över

aagens nivå - eller ca 2o örcr förindustriell nivÄ - till unge6r år 2030'

pCC f,"t också summerat de nla rön som giorts' De i dena samman-

hang viktigaste är:

- Nedbrytningen av ozon i den lägre stratosfiiren på höga breddgrader

ocn pa *"UaoUt"aagraderna har resulterat i cn minslcad växthuseffekt

som är av liafiuna storleksordning som den dir€kta växthuseffekt som

orsalcats av CFC-förcningarna.
- Usliipp av savelföreningar har en ned§lande effekt' På norra halv-

klotet har sravelusläppen hittills dolt en avsevärd del av växthus-

effekten.
- Rktorcr som uttrycker narje gas vätthuseffekt jämfört med koldioxid

s k G'WP-faktorer (Global Warming Poential) är forfarznde använd-

bara. Uppskattningen av den indirekta komponenEn, drrs den kompo-

nent som anger växthuseffelten till följd av gasens effekt på andra

gaser i atrnosfären, är osäker. G:W'P k\antifiera§ nu bara avseende

den direkta växthuseffekten.

Bedömningen av de kommande globala temperaurrhöjningarna är rela-

tivt samstämmig. Även om förutsägetserna har stora osälcerheter har

relativt preciserade bedömningar av osäkerhetsinterrrallet lunnat göras'

Det är mer osäkert hur olika regioner kommer att påverkas av en global

temperanrrhöjning. Dem gäler både hur temperatrr, nedeöörd och

vindförhållanden kommer att utvecklas i olika regioner och vilka effek-

ter dessa klimaffirändringar för med sig.

Det finns emellertid en tydlig hotbild vad gäller fö§ande effelter'
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- En global uppvärmning innebär atr vattenståndet i haven höjs' Den

oÅ*og*ttr tt"n iti, 
"ntigt 

IPCC en ölning på 3G110 "T F'
till år 2100. Särskilt utsatta Utir UefoUsting och jordbruksområden i

[t [gganae kustmker och deltaområden, speciellt i åniga liinder

med otillräckliga fordåimningssystem'

- De allvarligaste etrekterna få travsekosystemen förväntas uppkomma

;;"; :ir,äringa, i ocean"i'tulationen vilket påverkar näringstill-

gången.

- in ltoUA uppvärmning med 2-5 "C ö1rcr. nutida nivå innebär at
jorden når en temperaulrnivå som inte förekommit pä över 120 000

år. Förvänade klimat6rändringar våinas t ex leda till au den tropiska

skogen i Afrika minskar snabbare och att orkan i Sahelområdet spri-

der sig till sarannerna.

- Vissa-regioners jordbruk kan gynnas, andras missgynnas' Torka är

det störsa hotet. IPCC forutsei minskad vattentillgång i berydande

delar av det \armtempererade området, bl a över centrala Nord-

amerikas högavkastandl områden' tånder, med små rcsurs€r för at

-puro sig 1ll antingen ökad torka eller överwämningar' drabbas

hårdast.

Stockholm Environment Instinrte (SED hff i en surdie lörcslagit milje

mål som både ar hänsyn till hastigheten och storleken av klimat-

forändringen. Den övre gränsen för rad naurren tål bedöms vara följan-

de.

- En maximal foriindringshastighet på 0,lo per årtionde

- En maximal total temperaurrökning på l'Qågriskgräns) till 2. (hög-

riskgräns) över forindustriell nivå

Den maximala förändringshastigheten är gränsen för vad ekosystem och

arter behöver för au hinna anpassa sig'

Temperaturstegringar över åen maximala temperaErökningen bedöms

kunna utlösa snabba, oförutsägbara och icke-linjära rcsPonser T* |an
leda till omfattande skador på ekosystemen' Bortom det övre absolua

viirdet bedöms riskerna för allvarliga ekosystemskador öka snabbt'

Utsläpp och utsläPPsmål - globalt

Koldioxid är den dominerande växthusgasen' Utsläppen av koldioxid

beräknas srara för mellan 60 och 80% av den samlade växthuseffekten

från de globala antropogena usläppen' Metan står Iör mellan 15 och

18% och dikväveoxid dr ca 5% av ae toata utsläppen omräknade till

koldioxidekvivalenter. Den angivna osikerheten beror på osäkerhet om

vilken nettoeffekt CFC -utsläppen har på växthuseffekten'

Kotdioxidutsläppen mn mrUraru'ing av fossila bränslen har ökat

allsedan industrialiseringen tog hrt under 1?0Galet' Efter det andra

viirldskriget accelererad! utsEppsOkningen och huwddelen av den

koldioxid-som har till6rts 
"rnoifiit"n 

har sliippts ut de senaste 50 årcn'

Prop. 1992193:179

Bilaga 1.1

62

Nettoflödet av I
brukas. Under tid
de områden som

halter av koldior
tropiska regnsko6

dioxid till atrnosl

från miinsklig ver

bränslen medan d

ar i markanvändn
De industrialise

av jordens befolkr

Uwecklingsländer
men bara ca25 p:

IPCC utarbetad,

av olika omfattanr

Scenariet med de

rad energieffektiv
och nyplantering
scenario för att i

över fiirindustriell
Det kan konsta

stegringen, 1o öve

SEI:s högrisl«nål
minst 50-60%. F
i-ländemas utsläpl

@nquete Commi:
minska sina koldic

Det är uppenbar
har beslutats och
industriländema u

milet. Även om v

så fundamental on

omsälningen mås

transport- och en

infrastruknrr och 1

§verigesiutsläpps

Koldioxid står för
Sverige. Mer än 9

bränslen dvs kol, ,

Denna rapport
fluorföreningar (L
hgits med, dels 1

effekr, dels pä gn
begränsningar i q
duekt verkande ge

: -:,:.

L



t992193:179
1.1

62

Nenoflödet av koldioxid till arnosfiren pårcrkas ocksä av hur marken

brukas. Under tidigarc århundraden rar det främst i världens temperera-

de områden som skogarnas areal minskade och därmed bidrog till ökade

halter av koldioxid i atrnosfären. Idag är det nedhuggningen av de

tropiska regnskogarna som framför dlt bidrar till nettoflödet av kol-
dioxid till atrnosfären. UngeEr fyra femtedelar av koldioxidutsläppen
ffin måinsklig verksamhet berälcras nu komma ffin eldningen av fossila

bränslen medan den åtenäende femtedelen kan hänföras till Erändring-
ar i markanvändningen, i första hand nedhuggningen av skogar.

De indusrialiserade [inderna - i väst och i öst - har idag ä procent
av jordens befolkning men s/iarar för 75 procent av koldioxidutsliippen.
Uwecklingsliinderna - inklusive Kina - tw 75 procent av befolkningen
men bara ca 25 procent av utsläppen.

IPCC uaröetade under 1990 er antal scenarier som bl a visar effekten
av olika omfanande åtgärder för aC begränsa utslåppen av växthusgaser.

Scenariet med de mest radikala åtgärderna innebär bl a kraftigt fööäE-
rad energieffektivitet, betydande användning av förnybara energikällor
och nyplantering av skogar. Det lqävs åtgärder i nivå med deta
scenario fiir att begränsa den Erväntade temperairstegringen till ?
över ftirindustriell nivå.

Det kan konstateras at lågriskgränsen för den absoluta Emperahrr-
stegringen, 1o över förindustriell nivå, redan har passerats. För at klara
SEI:s högrisl«nål Hvs globala minsl«ringar av koldioxidutsläppen med
minst 5G60%. För att u-länderna rkall f;l utrymme ac utvecklas måste
i-ländernas utsliipp minskas mer iin så. En tysk parlamentarisk utredning
@nquete Commission) anger at målet för i-liinderma bör vara au
minska sina koldioxidutsEipp med 80%.

Det är uppenbart at det finns en mycbt slort gap mellan de mål som
har beslutats och den minskring av på koldioxidutsläppen på 5G80% i
industriliinderna under de nästa 50 årcn rcm krävs för at Hara milj&
milet. Även om vi har tid på oss at klara miljömålet så kräver detta en
sä fundamenal omstiillning av konsumtions- och produktionsmönster aE
omstiillningen måste börjas snarast. Det ar myckct lång tid atr förändra
transport- och energistnrkurer. Samtidigt lcrävs stora investeringar i
infrastnrknrr och produktionsåpparat.

§vedgegtl§träpsituatiffi

Ifuldioxid :står.Sr hurnrddelen qg.utsliippen, av, växthusgaser oclså, i !s
§vcrige.'.Mer änr90%,av-utsliippen,trärrör-från användningen åv fdssil4 :,;,ii'
bränslen dra kol,,6lj3 octi natirgaS; r

Denna rapport behandlar koldioxid, metan, dikväveoxid och sabila
fluorftireningar (HFC och FC-förcningar). CFC och HCFC har inte
hgits med, dels på grund av osäkerheten om dessa ämnens växthus-
effekt, dels på grund av a8 det r€dan finns beslut om aweckling och
begriinsningar i syfte atr slq/dda ozonskiktet. Osäkerheten om de in-
duekr verkande gasenra kolmonoxid, NO. och VOC (flyktiga org;aniska
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PM Lee3-Lz-23

Miljöprogram för Trafiköverenskommelsens byggskede

Genomförandet av trafiköverenskommelsen kan för Stockholms del komma
att medföra omfattande störningar under byggnadsskedet. projektets
omfattnilgl. långa genomförandetid samt en i flera avseenden kompli-
cerad teknik gör att störningarna kan bli mycket omfattande.

I staden har miljöförvaltningen bla till ansvar att bevaka att
störningal av byggverksamhet till omgivningen inte strider mot
hälso- och mi 1jölagsti ftningen.

Miljöförvu]!lingen anser att ett samlat ansvar för dessa frågor bör
lur i.ett tidigt skede genom upprättande av ett miljöprogram-för
byggskedet. Strävan bör vara att ta tillvara alla mOjiig[eter att
minska byggprojektes störningar på omgivningen. Hushål lningsaspekter
bör även beaktas.

Miljöprogrammet bör omfatta två delar:
* Samordnad planering av huvudmännen för att begränsa

byggprojektens störningar och mi ljöpåverkan.

* Krav på miljöhänsyn och åtaganden som huvudmännen för
byggprojekten stäI Ier vid entreprenörupphandling.

Miljöprogrammet bör utarbetas av huvudmännen tillsammans med
kommunen så att mi Ijöstörningarna kan begränsas genom samordnade
byggverksamheter, mi ljökrav vid entreprenadupphandl ing, masstran-
sporter, markanspråk och trafikomläggningar mm.

Detta PM är miljöförvaltningens förslag till omfattning och
inriktning på ett mjljöprogram för byggandet av de ingående
projekten i Trafiköverenskommelsen. På följande sidor redovisas
föreslagen omfattning samt riktvärden och miljöhänsyn som bör
beaktas i miljöprogrammets två delar.
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sid 2

Samordnad planering av huvudmännen för att begränsa byggprojektens
störningar och mi Ijöpåverkan.

Föl iande n kter bör huvudmänne redovisa:

1. Samtliga arbetsmoment under byggtiden redovisas i både tjd och rum
för de olika ingående delarna i trafiköverenskommelsen. Redovisa
eventuella konflikter som kan uppkomma mellan oljka byggprojekt.

2. Var kommer markanspråk för anläggningsarbeten, uppstäl lningsplatser
lager, krossverksamhet tunnelpåiiag Åm att uppstå'? Vilka åtfarder
kommer att vidtas för att minimera-markbehovät och för att uidvika
känsliga miljöer? Vilka åtgärder kommer att vidtas för att undvjka
skador på växtlighet i närömrådet ? Vilka restaureringsåtgärder
kommer att vidtas ?

3. Vilka arbetsmoment i de olika delprojekten kan komma att medföra
krafti ga bul lerstörningar, 

-vi brati oner, dammni ng, I uftföroreni ngar
och andra miljöstörningar för omgivningen och nårboende ?
Vilka åtgärder kommer att vidtas-för alt begransa störningarna ?
Hur kommer närboende och andra berörda att informeras om
byggverksamheten och kommande störningar ?

4. Mgjligheter till begränsniTquf av_störningar bör bla belysas genomatt vissa moment utföres vid 'lämplig årstid. (tex trafikämläg[ningar
yndel Iågtrafiktid, kraftigt buljeritörande aibetsmoment undäi miist
känslig tidsperiod med beaktande av tex rekreation och djurliv)

5. Vid tunneldrivning_9c! annan verksamhet som kan förväntas ge upphovtill störande stomljud ska beräknade nivåer och frekvenser"a,
stomljud redovisas för närliggande bostäder och arbetslokaler.

Som riktvärde-för stomljud i bostäder ska 30 dBA uppfylJas nattetid
(22-07) och 40 dBA eftersträvas dagtid. 0m förutsättningar ej
finns för att.undvika höga stomljuä nattetid ska möjligfieter-till
evakueri ng redovi sas .

6. På vilket sätt kommer grundvatten, dagvatten, avloppsvatten och
ll$"tägna ytvatten att påverkas av dä olika.byggp;^ä5ekten ?V!Jfl åtgärder kommer att vidtas vid respektivä-Uygg[rojekt föratt begränsa påverkan ? (tex kväve- och ilamavgån-g-via -
tunnel d ri vn i ng)

7. Vi-lka transportvägar_kommer att nyttjas för materialtransporter till
och från byggarbetsplatserna. Finns ålternativa vägval ocir tran-
sportsätt som minskar störningar till omgivningen,-bla för boende ?

Som riktvärde bör Stockholms planeringsmål för maxbuller 45
i.nomhus på kvällar och nätter tillämpäs, kl 1900-0700. För d
detta inte bedöms kunna uppfyllas ska skyddsåtgärder vidtas
byggande syfte.
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L

8. På vilket sätt kommer_byggnationen påverka framkomliqheten oå
!"rillligt väsnät? Vilkä-fötjdeffekier kan förvänfur'iå.-änä.utrafikanter och boende ? Hur kommer negativa miljö;ffeki"."itt
motverkas ? (tex för trafikomläggningai, tillfälTigu rägä.uäningar,
smitvägar osv)

9. Hur kan hushållningen med massorna och masshanteringen optimeras ?- Vilka mellanlagringsplatser av massorna planeras i- Vilka befintliga kiossanläggningar förvähtas utnyttjas och vilkanyetableringar behövs ? -

- Vilken är slutdestinationen för massorna ?- Vilka transportsätt väljs ?- I vilken utsträckning kan/kommer massor utnyttjas i andrageografiskt närbelägna byggprojekt ?

Krav på miljöhänsyn och åtaganden som huvudmännen för byggprojektenstäl ler vid entreprenörupphindl ing.

10. Huvudentreprenörerna ska uoprätta-och.genomföra ett program förinformatioir titt anställda' äch anlitadå unäerentreprenörer omgällande åtaganden och riktvärden ,yiiinJä-titr ati mins[a byggverk_samhetens hälso- och miljöstörningai.

ll. Huvudentreprenören ska redovisa vilka åtgärder som de kommer attvidta för att uppfylla miljöintentionernå och riktvärdeni i punf<t 2tom 7

12. För drift av dieseldrivna transportfordon och arbetsmaskiner skaden bästa bränstekvat it6 som 3l' ti I tgängt ig pa ,;;k;;;;'nittjur.(tex diesel av mi ljöklass I el ler 2)J-"'r 
'J

13. 0m bestämmelser angående Miljözon införts i Stockholm ska de tungafordon som används-för byggnätion oih triniporter i innerstadens
närområde yppfyila de kräi-som gäl1er i miijrizonen. (E;ii;;-
nuvarande förslag ska Miljözon införas 1996"och kravån tofimer i ettförsta steg att innebära ått endast iungi-iordon som ar 6.är gamtaeller yngre tillåts)
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14. För verksamheten som helhet ska byggnadsarbetgn utföras så att
gäIlande riktvärden för byggbullei-Ippfylls. Åtgardqr för att minska
bullerstörningarna bör reäövisas av äirti.eprenörän. ÅtgarOei som kan
!gr.*u- i fråga är bla val av lokal isering,' skyddsåtgäräer,
lågbullrande.arbetsredskap, val av byggtetod samt IiAsanpussning
av bul leravgivande arbetsmoment.

Riktvärden för externt llggUrller enligt naturvårdsverket, 1975:5,
och socialstyrelsens meddålande 50.

sid 4

Riktviirden för extenil bygbulter vid nfitning i öppet fönster i rtärligande fastiglrct

Lokal

Bostäder, skolor, vårdlokaler
fritidsbebyggelse och dyl ikt

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
07-18

60*

Kväl I 18-22
samt sön- och
helgdao 07-18

50*

Natt
22-07

45**

* Om byggverksanhet pågår samrnanlagt mindre än en månad tillåts dag_
och kvällsrid en höjning rned t_0 dB(A).
Vid verksamtret som pågår högst sex månader ti1låts dag- och kvälls_tid en höjning med 5 dB(A).** Momentana ljud får nattetid inte överstiga 55 dBA.

(_

15. För fasta anordningar som-krossar, ventilationsanläggningar,
tryckluftsstatigner, tranformatoritationer, betongsiåiiäiu. gäl lerExternt industribul ler SNV lgZg:S nyti I lkommande ierksanhet

Utomhusriktvärden för externt industribul Ier. Tabellen avserfrifältsvärden vid nyetablering av jndustri.

Loka I

Bost r och rekreat i onsytori bostäders grannsk ap samt
utbi Idnings- och vå rdlokaler

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
07-18

Natt
22-07

I

50 40*

* Värdet för nart behöver ej tillämpas för utbildningslokaler
Momentana ljud får nat.retid inre överstiga 55 dBA (FAST).
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Däg-, brand-, spol- och dränvatten i Dennisöverenskommelsen

A11t dag och spolvatten från vägens närområden ska genomgå rening
via olje- och partikelavskiljning.

Dränvatten skall ej blandas med övrigt vatten. Dränvatten behöver ej.
genomgå rening, då det förutsätts att det inte är förorenat. Avled- :

ning ti 1 1 recipjent el ler infi ltration-perkolation är möjl igt.

Brandvatten skall ej blandas eller spädas med något av ovanstående
vatten. Behov av rening skall föregås av provtagning, därefter får
1ämpl ig utsiäppspunkt el ler annat omhändertagande bedömas.

Följande rjktvärden ska enl igt mi ljöförvaltningens bedömning gäl ia
för utsläpp av renat dagvatten och spolvatten j recipient. I de mest
känsliga recipienterna skall inget renat vatten från trafjkerade
ytor s1äppas ut. Riktvärdena är dels satta mot bakgrund av akut-
toxiska bedömningar och dels mot bakgrund av att halterna i sedimen-
ten inte skall öka. Utsläppspunkten i en sjö kommer att ligga i
samma positon för 1ång tid framåt. Sedimentprovtagningar i stadens
sjöar visar att där det fjnns en kontinuerlig tillförsel av föroren-
at dagvatten är halterna av metaller kraftigt förhöjda i botten-
sedimenten.

I'leta'ller org ämnen

Cd

Hg

Cr
Cu
Pb
Zn

<0,
<0,
<50

2u
2u

ug

s/1
s/1lt
/1
l1
s/1

(under detektions-
gräns )

Fett och kolväten
Petroleum kolväten
PCB

PAH

Dioxin
<50 ug
<50 ug
<100 u

För organiska ämnen gä1ler krav på rening med olje- och partikel-
avsk i ljning jnnan avledning. När underlag fjnns för att vidare be-
döma behov av reningsteknik kommer riktvärden för organiska ämnen
att presenteras.

Vägsalt kan ha en betydande påverkan på bottenorganismer och övrig
fauna vid utsläpp i sötvatten. Saltkoncentratjonerna bör därför
observeras vid utsläpp av trafikdagvatten ti I I sötvatten.

t

t

L

PoSTADRI§S
Box r.sozq

100 64 S'rr)CKIror-M

Besörsnnnrss
RosrruluNosGATAN (0

TET.EFAX

08-616 96 40

TEt-ct"oN
08-61(r 9(r 0(



1993- L2-17 POL ICY ?

Recipienternas olika status och möj)ighet att motta olika typer av
dagvatten och renat spolvatten följer-den bedömning som gjoits en-Iigt "Vattenprogram för Stockholm" remiss i993.

Slarnmet från reningen av ovanstående vatten kommer sannolikt att
innehål 1a höga halter av tungmetal ler och organiska ämnen. Detta
slam kommer att behöva tas om hand speciellt.

Stockholm den 17 december 1993

L\

LOD får användas om vattnet först renas till ovanstående riktvärden.
Principu! är att grundvatten är en resurs för överskådljg framtid.
Ingen infi ltration får riskera att förorena känsl iga ytvåtten el ler
komma j förbindelse med nuvarande eller kommande giunävattentäkter.

^A^,

/./\,A
LMats Both€n

avd chef miljöskydd
Söderström

vd chef plan och trafik
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