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1 SAMMANFATTNING
Härmed lämnas "Ekoparken - förslag till skydd" som rör en sammanhängande
natur- och kulturpark. Jag tror att Ekoparken har stora förutsättningar att bli
vårt lands värdefullaste natur- och kulturområde.

Efter en översiktlig utredning av läget kan konstateras att den mark som
berörs - Kungliga Djurgården, Haga-Brunnsviken och Ulriksdal - utgör ett
unikt område såväl i detaljer i natur- och kulturobjekt som vad beträffar
helheten med arkitektoniskt intressanta hus i park och stadsdelar. Grönskan i
området kan nås av det största antalet människor i Sverige på kortast tid
dygnet runt och utgör en välbehövlig lunga för rekreation, idrott och
friluftsliv. Natur- och kulturkvalitöerna är således storartade och tillräckliga
för att fylla kriteriet att bli en natur- och kulturpark. En sådan skulle
naturligtvis utgöra en mycket attraktiv turistattraktion som få
storstadsområden skulle kunna ståta med.

Nu har vi ett Iäge där storstaden Stockholm fortfarande har ett unikt
gronområde precis intill stenstaden med stor tillgänglighet för invånare och
besökare - nämligen Ekoparken. Ekoparken är i princip fullbyggd och de
kvarvarande grönområdena måste bevaras. Detta är en viktig princip för hela
Ekoparksprojektet. De naggningar (mindre exploateringar) och de större
byggprojekt som föreslås innebär att Ekoparkens kvalit€er försämras, och i
vissa fall allvarligt även§rar Ekoparken som friluftsområde, kulturreservat,
naturpark, ja som koncept för en bra storstadsmiljö.

Grundprincipen i Ekoparken bör vara att ingen nybebyggelse ska komma till
stånd som öppnar nya grönytor, samt att området i sin helhet ska ha rigorösa
bestämmelser för skydd åt natur- och kulturlandskap. Med hjälp av
Naturvårdslagen (naturreservat, naturvårdsområde), PIan- och bygglagen
(särskilda områdesbestämmelser, detaljplan) samt Lagen om kulturminnen
bör Ekoparkens värden säkras. Här föreslås att man inledningsvis måste ha ett
exploateringsstillestånd (moratorium) med interimistiskt naturreservat för de
gröna partierna. Samtidigt bör särskilda områdesbestämmelser,
detaljplanebestämmelser samt kulturmiljölagsstiftning tillämpas för övriga
områden. Ingen icke påbörjad exploatering bör få starta innan utredningens
resultat är klart och all planering/ projektering bör Iäggas i malpåse under
tiden. Det moratorium som regeringsbeslutet (1991-11-21) innebär är inte
tillräckligt för att belysa områdets värden för naturvård, kulturvård och
friluftsliv.

I oktober 1990 gav ståthållarämbetet undertecknad i uppdrag att utreda
förutsättningarna fdr ett naturreservat inom Ståthållarämbetets mark-
dispositioner på Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal. Den 31 januari
1991 avlämnades utredningen Ekoparken - sammanhängande natur- och
kulturpark i storstad. Under utredningens gång hade arbetet givit idöer om att
skapa och utveckla en sammanhängande natur- och kulturpark på
förutvarande och nuvarande kungliga domäner. Jag valde att kalla denna park
for EKOPARKEN. Jag tror att Ekoparken har stora förutsättningar att bli vårt
Iands värdefullaste område för natur, kultur och friluftsliv.

Den ZZ april anslog Världsnaturfonden (WWF) medel för "Projekt Ekoparken
WWF'. Under våren 1991 började Ekoparken uppmärksammas alltmer i
massmedia och ett drygt tjugotal föreningar ställde sig den 14 maj 1991
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bakom ett upprop om att bevara Ekoparksområdet som "nationell natur- och
kulturpark". Den 25 augusti höll Naturens Hus, Världsnaturfonden (WWF)
och "de 22 föreningarna" Ekoparkens Dag vid Stora Skuggan. Då framfördes
krav på ett byggmoratorium i form av ett interimistiskt naturreservat för
grönområdena inom Ekoparken. Detta framfördes till ståthållarämbetet i form
av ytterligare en utredning "Förslag till skydd". Den 21 november beslöt
planminister Görel Thurdin (c) med stöd av naturresurslagen att en samordnad
planering skulle verkställas for att tillgodose naturvårdens, kulturvårdens och
friluftslivets intressen inom Ekoparken.

Den 15 maj presenterade Solna och Stockholms stad sitt programförslag för
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. De fackförvaltningar som bidragit
har trots den korta tiden gjort ett imponerande arbete. Det framgår klart av det
redovisade materialet att området är unikt och innehåller en enorrn potential.
Trots detta så kvarstår en mängd exploateringar, särskilt fiån Stockholms sida.
De förslag till skydd som presenteras riskerar därför att inte hålla eftersom
tryrcket totalt sett ökar. För övrigt så ger programmets förslag till skydd ett
lapptäcke av lagrum. Detta måste renodlas i större sammanhängande områden.

Med anledning av detta programförslag överlämnas nu en reviderad och
utökad version av 'Förslag till skydd" samt ett PM som remissvar till
Stockholm stad och Solna stad, samt ytterligare några myndigheter för
kännedom. Syftet är att denna utredning och PM:et ska ge ett stöd for den
samordnade planeringen i Ekoparken, d v s området från Södra Djurgården i
sydost till Sörentorp i nordväst (exklusive Fjäderholmama, Lidingö kommun).

Naturens Hus verksamhet ute på Stora Skuggan formar sig mer och mer kring
Ekopark-konceptet. Det har givit ett nytt verksamhetsområde som allmänt
kallas "Projekt Ekoparken" och som är ett heltäckande begrepp för alla
aktiviteter som Naturens Hus gör som berör Ekoparkens område och koncept.
Projektet drivs av Naturens Hus med undertecknad som projektledare, och i
samarbete med Världsnaturfonden och Ståthållarämbetet.

I december 1991 bildades interimistiskt "Förbundet för Ekoparken" som
omfattar ca 35 föreningar. Konstituerande årsmöte hölls i slutet på mars 1992.
Projekt Ekoparken och Förbundet för Ekoparken är således två olika aktörer
men är overens i de stora principiella frågoma om att väma-vårda-visa, såsom

- att nuvarande grönområden bör bevaras,
- att natur och kultur bör ges ett tillfredställande skydd för all framtid,
- att natur- och kulturvärden ska vårdas och återskapas,
- att besökare ska ges information om området.

Härmed begärs från Projekt Ekoparken att Stockholm och Solna tar ställning
för Ekoparkens id6 om att värna-vårda-visa, vilket innebär att awisa vissa
exploateringar, ger Ekoparken tillfredställande skydd för natur, kultur och
friluftsliv samt aktivt medverkar till att skyddsarbetet inleds.

Det är ett stort problem att freda marken från bebyggelse. Jag känner stor oro
över att denna viktiga gröna lunga med sin stora mängd natur- och
kulturobjekt fortlöpande hotar att naggas och skövlas. Därför överlämnas
härmed förslag till skydd för de gröna ytoma i Ekoparken.
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Henrik Waldenström,
projektledare Ekoparken
Stiftelsen Naturens Hus

Z VARNA
Under detta avsnitt kommer jag att behandla hotbilden och lämpliga s§dd
för Ekoparken.

2.1 Hot mot El<oparken
De övergripande principerna for min bedömning är att förhindra
fragmentisering, naggning, skövling samt katalysatoreffekter. Fragmentisering
innebär att man genom att splittra upp t ex ett skogsområde med bebyggelse,
vägar och awerkningsytor får mindre bitar som tappar samband med varandra
och därmed även biologisk mångfald. Vissa öppna ytor och befintliga skogar
kanske vårdas på ett alltför parkartat sätt med t ex kortklippt gräs och
välstrukturerade planteringar, vilket ger mer stadsparkskänsla än naturkänsla.
Dessa parkartade områden naggas sen bit för bit, där varje del förefaller
obe§dlig men egentligen snabbt sänker natur- och friluftsvärdet (ibland även
kulturmiljövärdet) i ett område. När naggningen pågått så länge så att marken
tappat mycket av sitt skyddsvärde blir det möjligt att relativt obehindrat
skövla stora bitar av grönområdena för "viktiga" samhälleliga syften. När dessa
stora projekt (t ex bostadsområden, motorledsbyggen) kommit till stånd ökar
omgivande mark snabbt i värde varvid en s k katalysatoreffekt uppstår. Det
innebär att den exploateringen följs av en andra etapp (ej redovisad från
början),pgastigandemarkpriser,ochpgafrestelsenattytterligareutnlrttja
gjorda grundinvesteringar i infrastruktur. På detta sätt äts stora grönområden
upp. Genom åren har exploateringen av Ekoparken det förlopp och alla de
ingredienser som behandlats ovan.

Redan 1913 väcktes frågan om att dra upp gränser för en bevarad, oforstörd
natur på Djurgården i en riksdagsmotion av Karl Starbäck. Idag är denna fråga
särskilt akut. Det område som återstod att väma 1963 var ca en tredjedel av
den fria mark som fanns på Djurgården (Norra och Södra) 1913. Den fick dock
ett visst skydd då riksdagen och Stockholms stad godkände 1963 års
dispositionsplan for Djurgården. Den har dock rivits upp genom
påtryckningar från Stockholms politiker.

Nu har vi ett Iäge där storstaden Stockholm fortfarande har ett unikt
grönområde precis intill stenstaden med stor tillgänglighet för invånare och
besökare - nämligen Ekoparken. Ekoparken är i princip fullbyggd d v s de
kvarvarande grönområdena måste bevaras. Detta är en viktig princip för hela
Ekoparksprojektet. De naggningar (mindre exploateringar) och de större
byggprojekt som föreslås innebär att Ekoparkens kvalit€er försämras och i
vissa fall allvarligt även§rar Ekoparken som friluftsområde, kulturpark,
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naturreservat, ja som koncept för en bra storstadsmiljö. Detta värde bör vara
överordnat "behovet" av kontor respektive klappjakten på kvarvarande
grönlrtor för bostäder. Det finns oändliga behov att bygga i en storstad, behov
som aldrig kan tillfredställas. Att nagga i Ekoparken är alltså kortsiktigt och
ger en människofientlig miljö.

Z.Z De svåraste hoten
Ekoparken har ett stort antal nu kända hot hängande över sig. I en artikel i
Svenska Dagbladet (91-O7-Ol) räknades upp inte mindre än 30 hot. Påpekas
bör också de olägenheter som dessa stora byggprojekt innebär under
byggtiden, med buller, forfulning, tunga transporter. Nedan har jag behandlat
hoten enligt de inledande förslagen som ändå visar exploatörens intentioner.
Det är inte rimligt att kommentera alla omritningar som ändrar
förutsättningarna från dag till dag. Jag har bedömt att de svåraste hoten mot
Ekoparkens id6 är följande byggprojekt:

Dj u rgård sl eden/Österleden, särski It Lindarängsavfarten
Husarviken, särskilt Fisksjöäng
Bergiusvägen
Torphagen
Norra Djurgårdens institutionsområde, vissa delar
Norrtull - Stallmästargården - Bellevue
Frösundavik - Annelund, västra Brunnsviken
SPU, Bergshamra
Sörentorp
Exploatering intill Ekoparken i Solna

1 Djurgärdsleden/österleden
Denna led är en del av den s k Dennisöverenskommelsen. Förutom själva vägen är
byggande av driftcentraler, schakthåI, avgastom och avgasutsläpp påtagliga
miljöstörningar. Den värsta delen av projektet är den ev 4-filiga avfarten från
Borgen längs Lindarängsvägen in mot Valhallavägen. Denna avfart gör leden till en
tillfartsled till ci§ och inte till en kringfartsled. Denna avfart/tillfart är det i
särklass allvarligaste hotet mot Ekoparken. Det är enligt min mening mycket
tvivelaktigt om Österleden behövs särskilt inte med tanke på de galopperande
projekteringskostnaderna och den trafik den förväntas ge. Min största oro finns
dock inte fdr Osterleden som sådan utan för de konsortier som ligger bakom
Österleden och som färväntar sig markvärdestegringar där Ieden kommer upp. Det
blir sannolikt mycket svårt att stoppa en följdexploatering i såväl Frihamnsområdet
som kringliggande grönytor. Kommer trafikplatsen vid Frihamnen/Borgen till stånd
bör Lindarängsvägen stängas av och omkringliggande gronytor på Ladugårdsgärde
säkras med naturreservat. Under alla förhållanden borde Lindarängsvägen sänkas i
en tunnel och en kombinerad bullervall och passagemöjlighet skulle fås. Vägen
behöver inte sänkas helt, en slags gräsbevåtxt vall är acceptabelt. Min slutsats är
dock: nej till Osterleden i alla vårianter. Hela Österleden kräver en mycket
noggrann miljökonsekvensbeskrivning.

2 Husarviken/Fisksjöäng
Denna stora utbyggnad (5 000 Igh + 80 000 kvm kommersiella lokaler) kan
komma till stånd när gasproduktionen awecklats 1997 och om marken kan
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saneras på gifter. Ytterligare vägar till området riskerar också att ta stora
markanspråk. Problemet med bostadsbebyggelse i stor skala här är nämligen
risken for att man inte i en framtida etapp (katalysatoreffiekten) tar steget över
till Fisksjöängssidan och sen kan steglöst Norra Djurgården naggas bit för bit
enligt kåint mönster. Redan nu finns förslag på bebyggelse av Fisksjöäng vilket
är helt oacceptabelt.

Man bör säga nej till den tänkta exploateringen och istället i första hand lyfta
fiam gasverkstomten som ett pedagogiskt industriminne. I andra hand tillåta
en småskalig bebyggelse av kulturell karaktär §p konserthus, tivoli, museum,
allaktivitetshus etc. Om kraven på yta svämmar över i vetenskapsstaden bör
man överväga att placera vissa institutioner i befintliga Iokaler inom
gasverkstomten eller ev snarlika tillbyggnader. I båda fallen med full respekt
för riksintresset i gasverket. Exempelvis kunde instituioner inom
energiområdet berika "Energistaden" kring Hjorthagen. Det är viktigt att man
får en mjuk övergångszon mellan den gröna sidan av Husarviken och den
andra sidan kring gasverkstomten. Fisksjöängs skjulstad bör återföras till
parkmark när avtalet går ut 1994 och området bör ingå i ett naturreservat. Ev
kan några få hus sparas för häststall, friluftsgård och den befintliga
båtklubben.

3 Bergiusvägen
Här ändras förutsättningama hela tiden med placering och antal lgh så jag
kommenterar generellt.

Denna exploatering bör absolut inte komma till stånd eftersom det är en stor
exploatering i ett grönområde respektive en entr€ i landskapet. Detta är emot
Ekoparkens grundläggande principer och det var här kampen började. Det 3O-
tal föreningar som skrivit på uppropet för Ekoparken hade endast detta
projekt och Torphagen att definitivt säga nej till. Föreslagen hushöjd med 6-8
våningar kommer att mycket negativt slå in i landskapsrummet österut och
därmed allvarligt forsämra rekreationsupplevelsen där. Bebyggelse i
dalgången (etapp 2) riskerar att ge klimatiska förändringar och är ur ren
bebyggelsesynpunkt ett olämpligt läge. Kraftledningen, som skär igenom
Bergiusvägen och stora delar av Norra Djurgården är mycket negativ för
Iandskapsbilden. Den bör om möjligt tas bort och placeras under jord utan
krav på exploatering. Ev serviceförbättringar anser jag väger Iätt mot de natur-
och kulturintressen som finns i området som helhet. I ett länsperspektiv måste
ändå Ekhagsborna anses ha rimliga avstånd till kompletteringsservice och
skola, t ex i Bergshamra. Det är inte alls säkert att livskvalit€n skulle öka i
området för att 1-3 tusen nya invånare tillkommer. Tvärtom så kan en
snabbvåixande förort ge upphov till både sociala problem och kriminalitet.
Nej till bostäder eller ytterligare bebyggelse vid Bergiusvägen. Perfukt område
för en Iandskapsarkitekttävling med målet att skapa kontakt mellan Norra
Djurgården och Brunnsviken. Detta innebär att E3 måste sänkas. Se även bil ?..

4 Torphagen
Bostadsbegyggelse (135 lgh) och kontor (18 OO0 kvm) planeras. Exploaterar
nya grönytor i känslig miljö med bl a vackert ekbestånd, sällsynta insekter
och våixter. Bör inte komma till stånd p g a dessa kvalit6er samt de generella
behoven av grönyta som bär vidare till Brunnsviken/Solna. Behovet hos
Domänverket att få ett representativt regionledningskontor bör väga lätt i det
här sammanhanget. För tillfället finns goda möjligheter att hyra
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kontorslokaler i Stockholmsregionen. Nej till bostäder/kontor eller
ytterligare bebyggelse i övrigt vid Torphagen. Se även bil 2.

5 Norra Djurgårdens institutionsområde
Här vill Stiftelsen "Vetenskapsstaden" (Stockholms universitet, Kungliga
Tekniska Högskolan, Karolinska institutet, Handelshögskolan) utvidga för
institutioner och forskarbostäder. Området har en ungefärlig tänkt
utsträckning med triangeln KTH-Karolinska-Riksmuseet.

De delar av vetenskapsstaden som ev beror Frescati hage, Lilla Frescati,
Torphagen och Bergiusvägen bör awisas i konsekvens med vad som sagts
tidigare. Dessa föreslagna exploateringar gör att hotet ftån vetenskapsstaden
är allvarligt. Det som under alla förhållanden riskeras är att den
arkitektoniska helheten i vissa områden slås sönder p g a förtätningar och
svårigheter att passa in nybyggnation med den äldre bebyggelsen, detta gäller
t ex Roslagstulls sjukhus, Kräftriket och äldre delar av KTH.

Vetenskapsstaden är en id6 precis som Ekoparken och dessa projekt bör
kunna förenas med förnuftiga arkitektoniska lösningar. Detta innebär att man
exploaterar i anslutning till befintlig bebyggelse, att man arkitektoniskt noga
anpassar nya hus till befintlig bebyggelse, att inga nybyggnader inom
vetenskapsstaden får sådan höjd att de slår in i omgivande landskap, att man
bygger vetenskapsstaden i en etapp med ett säkert slut, att en bygghene
håller i hela projektet och att man satsar på kollektiv trafikförsörjning. Ett
högteknologiskt campus som detta borde givetvis ståta med bra miljövänlig
intemkommunikation i form av t ex minibussar. Det blir en stor utmaning för
skickliga arkitekter att göra vetenskapsstaden till en tillgång för Ekoparken
och infe till ett markslukande monster baserat på massbilism. Massbilism
innebär här stadsbyggnadslösningar som prioriterar eller ger stort utryrmme
för personbil för stora trafikmängder.

Att sänka Roslagsvägen och använda den nyvunna ytan som grönyta och för
viss bebyggelse som föreslagits bör utredas noga. Svämmar kraven på yta över
bör man pröva att vissa institutioner med anknytning till energi läggs vid
gasverkstomten/Hjorthagen nära Stockholm Energi. Vidare kanske man kan
tänka sig institutioner vid Norra station. Jag tror att det blir svårt att inrymma
ett större antal forskarbostäder inom området, i vilket fall bör institutioner
prioriteras.

Avslutningsvis tror jag att Vetenskapsstadens ide med ovanstående
reservationer kan bli något positivt. Vetenskapen har ju anor i området sedan
slutet av 17OO-talet.

6 Norrtull - Stallmästargården - Bellevue
Jag ansluter mig till kritiken mot Skanska (Japan?)-skrapan, och hur ärendet
med f d Sveaplans gymnasium har hanterats, d v s bristen på demokrati i
handläggningen. Det är viktigt att ha sammanhängande grönområden och
därför är denna smala gröna remsa mellan stenstaden och Brunnsviken viktig.
Därför bör inga nya grönytor bebyggas. Hagaparken bör istället utvidgas på
den gamla "bensinstationstomten . Området måste förskönas/lyftas och utgöra
en vacker entr€ mot Hagaparken. Gamla SAS-terminalen är ful och bör rivas,
parken bör här breddas. Förslag rörande området bör detaljstuderas i
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samarbete med Haga-Brunnsvikens Vänner och Kommitt€n för Gustavianska
Parken. Nej till Skanska-skrapan!

7 Frösundavik - Annelund, västra Brunnsviken
Här är §pexempel på en katalysatoreffekt där, efter att SAS öppnade
området, hugade spekulanter ser affärsid6er i området. Befintliga
kulturbyggnader i Frösundavik bör rustas och någon ny bebyggelse bör inte
komma till stånd vare sig i Frösundavik eller vid Annelund (P H Lings hem,
norr om SAS-huset). Kommer SAS planerade exploateringar till stånd klipps
en grön kil av helt. Solna stad bör awisa SAS expansionsplaner.

8 SIPU, Bergshamra
SIPU planerar en utvidgning med ca 12 000 kvm, d v s en fördubbling av
dagens yta. Bör inte tillåtas, och särskilt inte i det föreslagna känsliga läget
vid Brunnsviken.

9 Sörentorp
Solna planerar för 1 OOO-3 00O lgh på Polisskolans område om ca ZO är.
Sörentorp är en mycket viktig skyddsbuffert för Ulriksdals slottsområde, samt
en mycket viktig kil ut längs Igelbäcken mot Järvafältet och
Storstockholms gröna bälte. Ingen bostadsexploatering bör tillåtas, men
däremot ett visst tillskott för polisskolans behov. Området (polisskolan) bör
göras mer tillgängligt för allmänheten, genom att stängslet forflyttas i enlighet
med slottsområdets gräns. Detta innebär att Edsvikssstranden blir ett fint
promenadstråk till Sollentunas kommungräns. Emmylund och Sköntorp är av
högt kulturminnesvärde och bör snarast rustas. Sköntorp som har
ambitionsnivå A i Solnas kommuns kulturmiljöprogram står för närvarande
och förfaller. En skötselplan med ekologiska värderingar är viktig även inom
polisskolans område. En barrskog utan besökstryck är givetvis också
värdefull.

Ev ny skjutbana bör ifrågasättas. Måste polisskolan ha en egen, eller kan man
hyra in sig i närheten? Bästa läget antagligen så nära E4 som möjligt.

Sollentuna och kommunerna kring lgelbäcken bör säkra grönkilar som kan
haka på Ekoparken så att vi får en kedja av grönytor/naturreservat från
Fjäderholmarna/Södra Djurgården ut till Storstockholms yttre gröna bälte.
BIir exploateringar i/vid Ulriksdalsfältet, Sörentorp och södra Sollentuna av
(väst Rådan) är det stor risk för att man stegvis knipsar av den gröna
korridoren mellan Ekoparken och Järvafältet. En bred zon är nödvändigt
Iiksom att ha ett regionalt ekologiskt perspektiv.

10 Exploatering intill Ekoparken i Solna
Farhågorna att endast Ekoparken blir den enda större gröna Iungan i Solna
anas mer och mer i takt med att Solna stad täpper till sina grönytor. Utanför
Ekoparken, väster om E4 vid Frösunda, Ulriksdals pendeltågstation och Järva
krog, planeras stora exploateringar. Dessa planer visar hur oerhört viktigt det
är att åtminstone freda Ekoparkens gränser med stöd av de unika värden som
finns där. Dock innebär dessa utbyggnader att slitaget på Haga-Brunnsviken
och Ulriksdal ökar.

Jag anser att exploateringarna i Frösunda bör dämpas och jag ifrågasätter
särskilt behovet av kontor för en ur regionperspektiv så arbetsplatstät
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kommun som Solna. ,|ag ifrågasätter alltså regioplanens intentioner att vara
arbetsplatsintensiv i regionens centrala delar och anser att den i längden ger
problem om man vill skapa goda storstadsmiljöer centralt i regionen. Inte
minst därför att biltrafiken ger sådana koncentrationer att det blir hälsorisker.

Ulriksdalsfältets exploatering bör dämpas samt forskjutas söderöver och
bättre anknyta till den nu befintliga stenstaden i Solna. Denna satellit kommer
på sikt att allvarligt förminska och klippa av grönkilar mellan Ekoparken och
Järvafältet, särskilt om också den föreslagna exploateringen i Sörentorp skulle
komma till stånd. Solna bör ompröva sin inriktning att hårdexploatera längs
E4, samt att börja slå vakt om den kvarvarande grönytan for sina medborgare.
Framforallt i Ekoparken, men inte bara. Grönska behövs i närmiljön. Det är få
kommuner i Sverige som är fullbyggda, men Solna, Sundbyberg och
Stockholm är på gränsen.

Jag menar regionalpolitiskt att en öst-västlig inriktning av expansionen, d v s
inriktning mot Mälardalen är bättre för Storstockholms miljö än en nord-
sydlig längs E4 till Uppsala. Det är ofrånkomligt att man kommer in på
regionala frågor i det här samordnade planarbetet mellan Solna och
Stockholm. Aven Fri-lVärtahamnens roll bör studeras i ett regionalt
perspektiv Iiksom naturligtvis trafiklederna.

1Z Trafiklederna
Trafiken är ett mycket stort problem oavsett vilka exploateringar i övrigt som
tillkommer och detta måste åtgärdas. Det största problemei på kort sikt ar
bullret som dels är en plåga, dels utestänger folk från vistelse i våra centrala
grönområden. Max 40 dB A är Naturvårdsverkets norm för
rekreationsområde, och den bör tillämpas för de exklusiva delama av
Ekoparkens grdnytor. En högre norrn, 50dB A bör kunna tillämpas i övrigt (ej
55) utom vid lägen som är direktexponerade mot trafikled. Snarast bör
bullervallar projekteras, gärna med vegetation vilket underlättar en estetisk
inpassning i miljön. På längre sikt är bilavgaserna alarmerande och ger
förhöjda cancerfrekvenser.

I sammanhanget kan också nämnas Haga trafikplats där överenskommelsen
med vägverket inkräktar på Hagaparken vid Haga Norra, men blev bättre än
andra föreslagna alternativ. Detta bygge, som f n pågår, visar ändå hur stora
ingrepp det i verkligheten blir som under flera år påverkar landskapet, fast
slutresultatet förväntas bli positivt.

Lidingövägen bör bullerskyddas mellan Fiskartorpsvägen och Storängsvägen.
Bengt Edlund har i sin skrivelse "Ekoparken ide skydd" analyserat
bullersituationen kring Brunnsviken, hänvisar till denna. Vill dock
komplettera med att det är mycket viktigt m.ed bullerskydd vid Baron
Rålambs norra del fiamför Statoils bensinstation. Osterut finns en stor öppen
yta som obehindrat for bullret in över Laduviksområdet.

Baron Rålambs väg/Björnnäsvägen har blivit en populär smitväg med ökande
trafik (ca 26 OOO i dygnsmedel). Jag anser att denna genväg alstrar trafik på
samma sätt som en motorväg. När Norra Länken är klar har förutsatts att
denna genväg ska stängas av. Jag föreslår att man gör detta redan 1993
och/eller att man testar ett bompeng-system för att minska trafiken. Det måste
finnas gränser för vilket trafiktryck en väg och dess omgivningar ska tåla och
detta är för mycket. Med en avstängning av Björnnäsvägen skulle ett mycket
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stort sammanhängande område erhållas från Sophiahemmet till
Lappkärrrsberget-Torphagen. Det skulle bli den största positiva effekt som
någon enskild åtgärd skulle kunna ge i Ekoparken. Detta område innehåller
också de i särklass största rekreationsvärdena i hela Ekoparken, sannolikt
också även biologiska. Det område som är högst klassat i Op-9O inom
Ekoparken är Ugglevikens fuktlövskog (mycket högt naturvärde). Detta går
idag inte att avnjuta. På sydsidan får fotgängare samsas med galopperande
hästar och på nordsidan är det som sagt buller och avgaser från Z6OOO
fordon/dygn. Parkbänkar finns utsatta men ingen kan använda dom. Vad blir
effekten av denna höga trafikfrekvens på naturvärdena i form av 6roreningar?

I övrigt så har jag redan sagt nej till Österleden och jag menar att en trafikplats
för Norra Iänkens förlängning vid Lidingövägen måste placeras utan stöming
på fältridskolan och §ttarstadion. Man borde undersöka möjligheter mellan
kvarteret Starkströmmen och Bremen. Kunde kv Valparaiso vara ett altemativ
som också ersatte den känsliga uppfarten vid Borgen om nu Österleden trots
allt blir av?

Godset från Värta/Frihamnen bör s§ras över på jämväg. Långtradama är en
oacceptabel och riskfull ingrediens som bör bearbetas omedelbart. Scenariot
med en tankbilsolycka under rusningstid på Lidingövägen eller Valhallavägen
är skrämmande. Långtradartrafiken är på en oacceptabel nivå vilket måsste
åtgärdas redan idag utan awaktan på ev leder. Hamnen bör ej expandera, utan
regionens uthamnar i Nynäshamn och Kapellskär bör expandera. Nynäshamn
främst for miljöfarligt gods.

Objekt i övrigt enligt lista
Jag finner områdesindelningen lite o§dlig. Jag föreslår följande indelning,
baserat på motorledernas barriärer:

Ulriksdal/Sörentorp/Bergshamra N Bergshamraleden-O E3 inkl
närområde V E4
Brunnsviken; d v s område S Bergshamraleden, V E3, N Cederdelsg,O E4
inkl randområden Norra station-Järva krog
Som Er 3, fast utökat till Lidingöv. Overlapp med mitt område 2 vid
Brunnsviken.
Som Er 4, fast bara söder om Lidingövägen till Djurgårdsbrunnskanalen.
Södra Djurgården

Som redan påpekats är givetvis helheten av högsta be§delse i planarbetet och
mycket av konflikterna ligger i synen på helheten eller kanske brist på
helhetssyn. En del av nedanstående är utförligare kommenterad i det
föregående.

1

2

3

4
5

1

1

1

1

1

I
1

.1

.6

.tt

.18

.19

Sörentorp/Nej till bostäder, ev kompl polisskola.
Ulriksdalsfältet/Förflyttning av expansionen närmre Solna stenstad.
Solna skyway/ Nej. Störning av landskapsbild.
Frösundafveksam till behovet av kontor.
SAS/ Nej.
Bra om stället blir det rätta.
Högspänningsledningsproblem och kostnader bör redovisas noga.
Ekologisk skolträdgård lämplig.

.zo

.23
1z.
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2.3 Linvävartorpet/fel att förstöra en historisk park, dock kan väl andra
bullervallar byggas med hjälp av schaktmassorna.

2.4 Rivning av SAS-terminal. Publik verksamhet OK men ev ny byggnad bör
helst flyttas från annan del av området, ev rustas och vara tids§pisk.

2.6 Viktigt hålla stenstadshorisont.
2.7 Viktigt hålla stenstadshorisont. Förflytta vetenskapsstaden hit om

behoven svämmar över i Albano-Kräftriket-Roslagstull.
2.8 Nej till allt annat som inte motsvarar stenstadshöjd eller lägre.

Utvidgning av Hagaparken lämplig.
2.9 N Låtnken/Ok. Ej avgastom i grdnområde. Omsorgsfull inplacering av

trafikplats.
Z.1O Cedersdal/Nej till detaljplan.
3.1 Roslagstull sjukhus/Liimpligt också for Vetenskapsstaden. Låga hus som

inte slår in i Lill-Jansskogen eller Brunnsviken. Bevarande av
kulturminne i byggnad och park. Sluttningar ska vara grdna.

3.3 Östra stn/För hög exploatering.
3.6 0k
3.7 KTH/AIIa exploateringar som flyttar fram positionema i Lill-Jansskogen

måste awisas. Motionshallen är ett objekt som bör awakta den
samordnande planeringen.

3.8 Albano/Ok, men hus som ej slår in i N Djurgården eller Brunnsviken.
3.9 Roslagsv/Utred miljöförbättringar noga.
3.10 Kräftriket/Sluttning mot Brunnsviken ska hållas ren. Ev nybyggnad med

stor känslighet för helhetsmiljön.
3.1 1 Frescati Hage/Nej.
3.12 Lilla Frescati/Nej.
3.13 Frescati/Ok med låga hus söder om Anenius väg. östra delama känsligast.

Skyddande trädridå ev nödvändig mot öster av snabbvåixande trädslag.
3.14 Bergiusv/NEJ!
3.15 Bergian/Ok.
3.16 Torphagen/NEJ!
3.17 Ledningar/Se 1.23.
4.1 Fisksjöäng/Återställande till park med 3-4 hus. Båthus, stall, friluftsgård.
4.2 Gasverksomr/reträtt för avhysta småföretagare från Fisksjöäng och Norra

Storängsbotten. vetenskapsstadens energiinstitutioner, samt ev extensiva
aktiviteter som konserthus, samlingslokal i någon gasklocka. Kanske centrum
för kreativa ekologiska småföretag. Specialstudium krävs. Bostadsförslaget
ger for hårt tryck på området.

4.3 Se ovan. Gång/qykelväg genom området viktig från Ropsten över Husarviken.
4.4 Storängsb N/Skapa grönstråk mellan Hjorthagsparken och Ugglebacken.

Marken till stor del ej asfalterad vilket underlättar.
4.5 Storängsb S/Noggrann awägning mellan lokaler för foretag, idrott och ev

trafikplats för N Länken. Specialstudium krävs.
4.6 N Låtnken/Ok. Ej avgastom i gronområde. Ev dikt till vattentomet.
4.9 Sophiahemmet/inhägnat men ändå grönyta. Bör diskuteras.
4.11 kv Elektric/Bostäder Ok.
4.14 Lidingöv/Antagligen Ok.
4.15 Gärdestunnel/Nej som konsekvens av ett nej till österleden.
4.76-19,22 Ev reträt§tor för evakuerade småföretag från Fisksjöäng, Storängsbotten.
4.ZO Österleden/Nej.
4.21 Loudden/Specialstudium krävs. Om inte Österleden/Värtalänkens avfart vid

Borgen kommer till blir det längre att köra för tankbilama än om depån låg
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närrnre Lidingövägen. Miljöfarligt gods bör i större utsträckning gå på
järnvägen.

4.73 Lindarängsv/se tidigare anm med anledning av Österleden. Greve v Essens väg
bör läggas ned och asfalten rivas upp och forintas enl nu känd teknik. En
smäre grusväg kan gå upp till Borgen för varuttransporter och gående.
Asfaltvägen skär fi5r hårt i naturen.

5.6 kv Grönlandfillbyggnad kräver stor anpassning till Djurgårdsstaden.
5.7 Beckholmen/Hur hålla dockoma i skick? Observera att bryggoma i

Beckholmssundet är skyddsvärda.
5.8 Österleden/Observera risk för arbetshål för att transportera schaktmassor

från tunnelbygget samt utqlmme på grönytor för arbetsmaskiner. Hela
Österleden kråiver en mycket noggrann miljökonsekvensbeskrivning.

2.3 Diverse forslag
En busslinje borde inrättas från Karlaplan-Värtavägen-Ropsten-Stora Skuggan-
Ekhagen-Ri ksmuseet/Frescativägen-U niversitet-E3-Bergshamra centrum.

En gång/cykelväg borde etableras från Ropsten längs stranden förbi
gasverkstomten på östra Husarviksstranden, korsande Husarviken där
båtbryggorna slutar. En sådan behöver inte invänta en total planering av
Husarviken. Passagen längs gasverksvägen är otrivsam och farlig för
gående/cyklister.

Andra passager som är viktiga är bro över Lidingövägen och bro från
Torphagen till Fridhemsområdet som bör öppnas för allmänheten..

Storängsbotten (norr järnvägen) är till stor del ett förslummat industri-
skjulområde. Halva området borde restaureras till park Iiksom Fisksjöäng. På
så sätt skulle Hjorthagsparkens grönska kunna förenas med Uggle-
backen/Norra Djurgården (Fiskartorpsv/Gasverksv kvar). Fri-lVärta-
hamnsområdet/eller Gasverksområdet borde åtminstone på korttidsanende ta
emot evakueringar från Fisksjöäng och Storängsbotten av (seriösa)
småföretagare.

Kaknäs skjutbana borde varit avhyst för länge sen. Det är en skandal att
området inte kan nyttjas p g a plågsamt buller. På kort sikt - våren 92 - borde
en tidsbegränsning av skjutandet införas, t ex kl 15-18 vardagar, absolut inte
helger när folk använder området. Att banan stängs under l99Z är ett mycket
viktigt krav. Området skulle Iätt kunna restaureras och den gamla fina
fuktängen (nämnd i Öp-90) utvidgas. Bygger Djurgårdens IF upp en liten
kåkstad intill ??

Högkl assigt natu rreservat
Med en ekologisk skötselplan for öppen mark och skog och med vissa
restaureringar kan Stockholm/Solna få ett högklassigt naturreservat.
Förutsättningarna är mycket goda eftersom det redan i dag fortfarande finns
ett stort antal arter och biotoper. Eftersom Ekopark-skogen inte har
ekonomiska Iönsamhetskrav så kan man med rätt skötselplan få en oerhört
värdefull naturskog - i princip gratisl Jämför det med att Naturvårdsverket
tvingas ta Iån (50 milj) för att köpa in gammal skog i Dalälven. Inget ont i det
men jämför hur många personer som kan tä ta del av Ekoparkens
gammelskogar (t ex tallurskogen vid Ulriksdal). Vissa partier av
Ekoparksskogen har goda förutsättningar att bli naturskog med mycket få
skötselåtgärder, vilket också blir billigare liksom att inte kortklippa så stora
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gräsytor som man gör idag. Eftersom naturvärdena till stor del är knutna till
den gamla Iöv- och barrskogen är det oerhört viktigt att en skötselplan för
hela området snarast tas fram i samarbete mellan markägarna, Naturens Hus
och diverse experter.

Jag forsäkrar att vi i Ekoparken har chansen att få Sveriges förnämsta natur-
och kulturområde, som dessutom når flest människor. Definitivt en storartad
turlstattraktion för Stockholmsregionen.

2.4 Förslag till skydd
Grundprincipen i Ekoparken bör vara att ingen nybebyggelse ska komma till
stånd som öppnar nya grönytor, samt att området i sin helhet ska ha rigorösa
bestämmelser för skydd åt natur- och kulturlandskap. Med hjälp av
Naturvårdslagen (naturreservat), Plan- och bygglagen (särskilda områdes-
bestämmelser, detaljplan) samt Lagen om kulturminnen bör Ekoparkens
värden säkras.
När viljan att skydda området fastslagits politiskt så bör en särskild utredning
med naturvårds-, kulturvårds-, planerings- och juridisk expertis penetrera de
komplicerade detaljer som bör Iösas vid inrättande av en sådan komplex park
som Ekoparken utgör. Problemet för närvarande är att det idag blir ett
Iapptäcke av Iagar och paragrafer för att varaktigt skydda områdets natur och
kultur. Ingen lag täcker ensam på ett bra sätt de mångsidiga behov som finns.
Vi skulle med andra ord behöva ett Lex Ekoparken" med kraftfulla paragrafer
för skydd av natur- och kultur.

Stockholms stad har foreslagit naturreservat resp "kulturreservat" för delar av
"sitt" Ekoparksområde och länss§relsen har i sitt naturvårdsprogram klassat
Södra och Norra Djurgården samt Ulriksdal som högt naturvärde (klass 2) och
Haga som mycket högt naturvärde (klass 1). Som naturvårdsobjekt anses
Ugglevikens fuktlövskog (Stockholms stad) resp grönlingen (fisk) i Igelbäcken
(Stockholm och Solna stad) ha mycket högt naturvärde.

På grundval av min tidigare utredning (avsnitt 3.3) anser jag att naturvärdena
är underskattade. Om man ser på Ekoparken som ett sammanhängande
område, vilket man naturligtvis bör göra, så är naturvårdsobjekten/arterna av
sådan kvalit6 och kvantitet att området borde förklaras som riksfntresse för
både friluftsliv, kulturminnesvård och naturvård. Området har sedan 1987 i
sin helhet (med undantag av Sörentorp) av riksantikvarieämbetet klassats som
riksintresse för kulturminnesvården.

lnom ramen för det speciella projektet "Ekoparken WWF" som drivs av
Naturens Hus med undertecknad som projektledare kommer
naturinventeringar, ekologiska skötselplaner samt naturpedagogiska
aktiviteter att fortlöpande pågå. Syftet är här bl a att ta fram biogeo-hårddata
som stöd för naturreservatsbildning. Naturvårdsverket anser i skrivelse 1991-
07-19 med anledning av riksdagsmotioner att naturvårdslagen kan komma
ifråga for delområden som har särskilt höga naturvärden, d v s
naturreservat/naturvårdsområde, dock ej nationalpark.

Principer för lagskydd
Frågan är komplicerad eftersom naturreservat i stadsnära miljö kanske inte i
alla delar motsvarar den klassiska synen på naturreservat. Dock kan sägas att
möjligheterna har vidgats något i och med ett tillägg 3a till Naturvårdslagen
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(NVL) där särskilt anges att NVL även är tillämplig på den kulturpräglade
naturmiljön i den mån skydd ej gäller enligt kulturminneslagen.
Naturvårdsverket har i sitt remissyttrande till "Ekoparkutredningen" ansett
att..."skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde inte är Iämpliga att
använda för parker eller områden som i huvudsak är parkkaraktär. Med park
avser verket i detta sammanhang anlagd och intensivt skött parkmark". Med
tanke på de naturreservat som inrättas av sociala skäl för det rörliga
friluftslivet i Sverige så måste de rikt frekventerade gräsytoma enligt min
uppfattning kunna ingå i ett reservat. Intensivt skött parkmark syftar bl a på
kortklippta gräsmattor, men detta är i Ekoparken ett flexibelt tillstånd.
Våren/sommaren 1991 har på försök stora områden på Djurgården
undantagits från gräsklippning och därmed har dessa områden genast fått en
Iantligare och mer naturliknande karaktär, jämförbar med landskap i "vanliga
naturreservat" i Mälardalen. Temporära och flexibla åtgärder som
gräsklippning/parkskötsel bör inte påverka skyddet om det i närheten och
kanske rentav på gräsmattan finns biologisk mångfald värd att skydda, t ex
rastande fåglar. I skötselföreskrifterna till ett kommande naturreservat är det
viktigt att vården av de öppna ytoma får en ekologisk prägel med slåtter och
bete. Ekoparken är ju ett gränsfall eftersom parkmiljön är så naturlik, och just
därför så anser jag att naturreservat är ett lämpligt institut att skydda
Ekoparkens gröna partier, men inte bara de exklusivaste artrikaste områdena
utan även 'randområden" som har stor besdelse för friluftslivet såsom t ex
kortklippta gräsmattor på Sportfältet/Ladugårdsgärde, Stora Skuggan och
pelousen i Haga. Ekoparken har som helhet ett digert innehåll av olika våixt-
och djurarter, varav flera ytterligt sällsynta.

Stockholms stad har i sin "Översiktsplan 90" föreslagit naturreservat på delar
av Norra och Södra Djurgården. Jag delar Stockholms stads bedömning att
"hus i park-områdena' på sydöstra Djurgården kan ingå. Om man lägger ut ett
interimistiskt naturreservat (paragraf 1l NVL) bör även något tätare
husgrupper ingå som t ex Riksmuseet och Lilla Frescati. Däremot inte de stora
motorlederna E4, E3 och Bergshamraleden samt de större tätortsbildningama
vid Gärdet, Hjorthagen, institutionsbältet från KTH-AIbano-Kräftriket-
Frescati, Ekhagen, Lappkärrsberget och Bergshamra. Sörentorp bör dock ingå
och förhandlingar bör inledas för att öka allmänhetens tillgång till området
som redan nämnts.

Anledningen till att naturreservat och inte naturvårdsområde föreslås är att
den pågående markanvändningen, främst skogsskötseln, är en viktig faktor för
Ekoparken och absolut bör samordnas med ekologiska skötselplaner
fastställda i samband med naturreservatsföreskrifterna. De kvarvarande
partierna av äldre barrskog, Ugglevikens fuktlövskog, vackra bok- och
björkdungar samt praktfulla gamla ekar är exempel på skogliga värden som
måste skyddas.

Framtagande av skötselfdreskrifter bör ske i samarbete mellan de olika
markägarna/förvaltarna i området, Iänss§relsen och Naturens Hus.

Jag utgår från att ev skydd kan ske i två former, det ena som områdesskydd
där man inkorporerar även områden som saknar absoluta kvalit6er för
helhetens skull. Det andra innebär att man satsar på flera småområden där
kvalit6erna är distinkta.
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Det bästa vore kanske om man för ett sådant komplext område som Ekoparken
kunde hitta en särskild lagstiftning "Lex Ekoparken" som allsidigt skyddar
natur-/kulturvärden samt friluftsliv och även kan inrymma tätorter som
Bergshamra. En sådan Ekopark påminner om de biosfärparker som finns i t ex
Tyskland. Jag utgår från att man inledningsvis måste ha ett
exploateringsstillestånd (moratorium) med interimistiskt natureservat för de
gröna områdena. I det fortsatta resonemanget om skyddsarbetet nämns
Stockholms stad och Solna stad men även Lidingö kommun berörs till viss del
eftersom Fjäderholmarna ligger inom kommunens område även om
förvaltningen sköts av Kungl Djurgårdsförvaltningen. Idag finns inga kända
hot mot Fjäderholmama.

S§ddsarbetet kan lämpligen ske på följande sätt:

1 Uinssgrrelsen utfärdar exploateringsmoratorium
Länss§relsen utfärdar moratorium mot fastställande av detaljplaner inom
Ekoparkens område tills natur- och kulturvärdena inom området är
fullständigt belysta. Detta kan ske antingen genom överenskommelse mellan
Länss§relsen, Stockholms stad och Solna stad samt Lidingö kommun att "fuysa

utvecklingen" och/eller genom att länss§relsen förordnar om interimistiskt
naturreservaf (paragraf 11 Naturvårdslagen), för tre år med möjlighet till
förlängning ytterligare tre år. Detta p g a att naturvärden inom Ekoparkens
område riskerar att gå förlorade.

2 Stockholm och Solna begär delegation för naturreservat
Stockholm stad och/eller Solna stad begär delegation hos länsssrelsen att
bilda naturreservat. Stockholm och/eller Solna beslutar därefter om
interimistiskt naturreservat.

2.5 Förslag till interrimistiskt naturreservat
Först och främst bör ett exploateringsmoratorium komma till stånd. Detta bör
innebära att ett interimistiskt naturreservat kommer till stånd för att betona
de starka värden som finns i området som är mycket mer än bara
"grönområde". Nedan har jag angett först ett mindre område (A) som
motsvarar översiktsplan 90 för Stockholms stad. Därefter förslag (B) som i
samtliga fall innebär en utökning och som också ger en fingervisning om
konfliktområden. Dessa anges särskilt. Förslaget syftar till att skapa ett
någorlunda sammanhängande naturreservat, dock kan fora delområden
urskiljas; 1-Fjäderholmarna/Södra Djurgården/Ladugårdsgärde, 2-Norra
Djurgården, 3-Haga/Brunnsviken samt 4-Ulriksdal/Sörentorp. Skulle det visa
sig att naturreservat svårligen kan utfdras rent juridiskt i "kontaktområdena"
vid t ex Nobelparken, Tessinparken, Erik Dahlbergsgatan, området vid
Ryttarstadion, Bergiusvägen, Svante Arreniusväg, Lilla Frescati, Kräftrikets
strand, Bellevue, Frösundavik-Annelund, så bör plan- och bygglagen
tillämpas så att ett likartat skydd erhålls. Vattenområden i anslutning till
Iandreservatet bör ingå i naturreservat såsom t ex Edsviken vid Ulriksdal eller
vattenområdet mellan Blockhusudden och Fjäderholmama. Se karta bil 1.

Vissa mycket koncentrerade områden av riksintresse för kulturminnesvården
har jag benämnt kulturreservat" (se bil 1) såsom Djurgårdsstaden, Skansen,
Beckholmen på Södra Djurgården, Gasverkstomten vid Hjorthagen, Bellevue-
Stallmästargården-f d Sveaplans gymnasium, diverse husgrupperingar i Haga
och Ulriksdal. Ordet kulturreservat står för att i dessa områden måste man
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med kulturminnesvårdslagstiftning särskilt skydda ett större område. Skyddet
av kulturminnesvårdens intressen behandlas dock inte utförligt här utan
måste hänskjutas till särskild expertis.

Naturreservat nr 1:
1A Södra Djurgården - Ladugårdsgärde (Öp-90):
Detta område omfattar Södra Djurgården öster om Skansen, Kaknäs, Ladu-
gårdsgärde samt Sportfältet. Benämns N2 i översiktsplanen.

1B Fjäderholmarna - Södra Djurgården - Ladugårdsgärde:
Först och främst bör Fjäderholmarna (Lidingö kommun) som Kungl
Djurgårdsförv förvaltar ingå. Vidare en grön remsa norr Skansen och öster
Djurgårdsvägen, strandområdet från Nobelparken till Lidovägen söder
Djurgårdsbrunnsvägen. Tessinparken och Erik Dahlbergsgatans övre del bör
ingå, alternativt i detaljplan skyddas så att de fungerar som gröna korridorer
mellan naturreservatet på Södra och Norra Djurgården. Det sistnämda bör
möta på andra sidan Lidingövägen. I och med detta forslag blir natureservatet
mera sammanhängande och ger på ett bättre sätt ett grönt bälte kring
Djurgårdsbrunnsviken samt en viss känsla av sammanhang mellan Södra och
Norra Djurgården.

övrigt: Västra Djurgården med Djurgårdsstaden, Skansen, Beckholmen bör
skyddas enligt Iagen om kulturminnen.

Konfliktområde: Både 1A och 18 står i konflikt med den föreslagna
avfarten från den planerade Österleden vid Borgen som sedan, eniigt
preliminära planer, fortsätter Iängs Lindarängsvägen in mot Valhallavägen.

Naturreservat nr 2:

2A Norra Djurgården: Detta område omfattar i princip de obebyggda
delarna av Norra Djurgården väster om Lidingövägen, norr Valhallavägen,
öster E3lRoslagsvägen. Detta område är draget utanför stora konfliktområden
vid Husarviken och Frescatiområdet.

28 Norra Djurgården : Detta område omfattar även området vid
Ryttarstadion som är grönyta och som via Erik Dahlbergsgatan och
Tessinparken ger en kanal till Södra Djurgårdens naturreservat. Vidare ingår
Fisksjöäng (Husarvikens norra strand) samt norr Svante Arrenius väg, norr
Lilla Frescativägen, väster E3, väster Kräftriket, Bellevueparken. Motorleden
E3, och tätortsbildningarna i Ekhagen och Lappkärrsberget ingår inte,
däremot övriga husgrupper inom det föreslagna området som mer är att
betrakta som "hus i park". Detta reservat är närmre KTH och innefattar
maskinteknik som ligger som en ö utanför området som ej får expandera. Se
även bil 2ab.

Övrigt: Gasverkstomten i Hjorthagen/Husarviken intill det föreslagna
naturreservatet i Fisksjöäng bör skyddas med kulturminnesvårdslagen.
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Konfliktområde: Med denna avgränsning skyddas grönområden och
kulturhistoriskt känsliga miljöer i Frescati Hage och Lilla Frescati. Som synes
tillåter denna avgränsning inga av de föreslagna byggnationerna i Fisksjöäng
(Norra Husarviken), Bergiusvägen, Torphagen, Bellevue-Sveaplans
gymnasium samt väster E3 i Lilla Frescati och Frescati Hage.

Nafitrresentat nr 3: Hagt ^unnsviken, Solna stad

Området sträcker sig från Stallmästargården till Ålkistan, öster E4, syd
Bergshamravägen. Tätortsdelar i Bergshamra, SIPU samt Bergshamravägen
ingår ej. Med ovanstående gränsdragning möter reservat Z och 3 varandra vid
Stallmästargården, Alkistan samt Brunnsvikens vattenområde.

övrigt: Diverse hus i Haga bör också skyddas enligt Lagen om kulturminnen.

Konfliktområde: Fortsatt utbyggnad i Annelund och Frösundavik samt ev
utbyggnader vid Stallmästargården. Konflikt i lagskydd mellan det statliga
byggnadsminnet i Hagaparken och ev naturreservat.

Naturreservat nr 4: Ulriksdal/Sörentorp. Solna stad

Hela Ulriksdalsområdet norr Bergshamravägen (exklusive Bergshamra tätort),
öster E4 till Sollentunas kommungräns inkl, småhus nära E4, polisskolan i
Sörentorp (se nedan) och begravningsplatsen. Förhandlingar bör snarast
inledas for att ge allmänheten större - kanaliserad - tillgänglighet till
polisskolans fina naturområden.

Övrigt: Man kan även tänka sig att skapa ett område, bestående av hela
Ulriksdal plus Brunnsviken, alltså även den östra sidan som angivits ovan i
naturreservatet Norra Djurgården, men p g a ev samordningsproblem med
Solna stad så är det bättre att åtminstone först säkra områden inom respektive
kommungränser. Kommer kommunerna överens är det mest naturligt att
Haga/Brunnsviken är en enhet som hänger ihop med Ulriksdal/Sörentorp.
Observera att Solna stad inte föreslagit något nytt
naturreservat/naturvårdsområde inom Ekoparken. I Ulriksdal finns idag
Ekoparkens enda naturvårdsområde. Diverse hus vid Ulriksdal slott bör
skyddas enligt Lagen om kulturminnen.

Konfliktområde: Föreslagen bostadsbebyggelse vid Sörentorp. Konflikt i
Iagskydd mellan det statliga byggnadsminnet i Ulriksdalsparken och ev
naturreservat.

AIImänt
Observera att i föreslagen utformning så hänger alla fura reservaten ihop. Man
kan gå i naturreservatsgrönska från Blockhusudden till Sollentunagränsen i
Sörentorp. Vid Ulriksdal kan detta naturreservat möta det naturreservat som
planeras längs lgelbäcken upp mot Järvafältet och som där möter
Storstockholms gröna bå7fe som landstinget etablerat. Förhoppningsvis
skyddar även Sollentuna sina gränsområden mellan E4 och Edsviken, ex
Rådan.
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För att lindra barriäreffeken av L4, E3 och Bergshamravägen bör passage-
möjligheterna förbättras. Bullret från ledema måste minskas.

3 BAKGRUND
3.1 Historik
Under hösten 1989 presenterades en fördjupad översiktsplan för Norra
Djurgårdens institutionsområde. Denna innebar att dispositionsplanen för
området från 1963 revs upp i så motto att områden som tidigare betraktats
som grönområde blev föremål för bebyggelse. Exploateringsplanerna avsåg
såväl institutionslokaler som bostäder (Bergiusvägen). Detta blev signalen för
Stockholms Omitologiska Förening (StOF) att samma höst starta "Projekt
Djurgården" med syftet att insamla ornitologiska hårddata som planerings-
underlag för att på något sätt kunna motverka hoten. Under arbetets gång
visade det sig att även de närliggande områdena Haga/Brunnsviken och
Ulriksdal hade jämförbara naturkvalit6er och tillika rikt fågelliv och de
inkluderades därför i fågelinventeringen under våren 1990. I detta
sammanhang växte id€n sakta fram om att betrakta Djurgården-
Haga/Brunnsviken-Ulriksdal som ett sammanhängande kungligt grönområde,
vilket det ju alltid varit, fast nuvarande vägar och bebyggelse försvårar
synsättet. Undertecknad som fungerade som projektledare i detta
ornitologiska projekt tog kontakt med Ståthållarämbetet (STA), eftersom vi
redan tidigare samarbetat kring Fjäderholmarna, Isbladskärret m m där jag
fungerat som ornitologisk konsult. STÄ blev intresserad av tankarna på ett
sammanhängande kungligt natur- och kulturområde av yvå skäI. Dels för att
man funderat på att samordna Kungliga Djurgårdens förvaltning med
slottsförvaltningama i Haga och Ulriksdal. Men även därför att STA i samband
med remissarbetet av Översiktsplan-9O för Stockholms Stad besvarat
övgrsiktplanens intentioner att eventuellt skapa naturreservat på delar av
STA:s markdispositioner på Kungliga Djurgården. Då anförde STÄ bl a: "För att
ytterligare accentuera skyddet av Kungl Djurgården är ämbetet inte
främmande för att naturreservat bildas under förutsättning att
skötselföreskrifterna inte försvårar Djurgårdsförvaltningens rationella skötsel
av områdena", (STÄ Dnr 147/89 1989-lO-11).

3.2 Uppdraget
För att ytterligale belysa frågeställningarna enligt ovan gav STÄ (199O-1O-
18) Henrik Waldenström vid Naturens Hus uppdraget att utreda förutsät-
tningarna för ett naturreservat inom Ståthållarämbetets markdispositioner
på Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal.

Utredningen 'EKOPARKEN - sammanhängande natur- och kulturpark i
storstad", avlämnades till STÄ 1991-01-31 och skickades direkt ut på
remiss. Remisstiden varade till 1991-03-01. Ett flertal myndigheter och
organisationer besvarade remissen. Sammanfattning av synpunkter
återfinns i avsnitt 2.4.

3.3 Sammanfattning av utredningen "EKoPARKEN -
sammanhängande natur- och kulturparl( i storstad"

Efter en översiktlig utredning kan konstateras att den mark som berörs -
Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal utgör ett unikt område såväl i
detaljer i natur- och kulturobjekt som vad beträffar helheten med
arkitektoniskt intressanta hus i park och stadsdelar. Området har en mycket
fascinerande historia av både civil och militär natur. Grönskan i området kan
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nås av det största antalet människor i Sverige på kortast tid dygnet runt och
utgör en välbehövlig Iunga för rekreation, idrott och friluftsliv. Den omväx-
Iande naturen och de olika trädgårdar som har varit verksamma inom området
har givit en säregen kulturhistoriskt och även rent botaniskt en mycket
intressant flora. Inom området finns en mycket värdefull ädellövskog och ett
område är klassat som mycket högt naturvärde nämligen Ugglevikens
fuktlövskog. Även den värdefulla boken är talrik inom området. Tack vare att
vi befinner oss i det största nordligaste ekbältet med en ovanligt stor andel
storvuxna gamla ekar har här utbildats ett mycket rikt eftosysfem. Eken är det
enskilda träd som i Sverige är mest be§delsefullt för den biologiska
mångfalden, för såväl insekter, fåglar som fladddermöss, svampar m m. Inom
området finns en samling sjöar av olika ålder som utgör intressanta
studieobjekt; dessa är Isbladskärret, Laduviken, f d Lillsjön,
Solfångardammen och Lappkärret. Särskilt Isbladskärret och Lappkärret har
ett rikt fågelliv. Vidare är geologiska och arkeologiska lämningar av regionalt
intresse talrika. Redan nu fungerar området som ett viktigt fältstudieområde
för de olika institutionerna i området liksom för Naturens Hus på Stora
Skuggan.

Natur- och kulturkvalit€erna är således storartade och tillräckliga för att fylla
kriteriet att bli en natur- och kulturpark. Ln sådan skulle naturligtvis utgöra
en mycket attraktiv turistattraktion som få storstadsområden skulle kunna
ståta med.

Förslaget till avgränsning (se bilaga 1) kräver kanske en kommentar. Området
avgränsas av: från norr Solna/Sollentunas kommungräns vid Sörentorp - O FA

- V Sveavägen - V Vanadisparken - N Valhallavägen - ner Oxenstjernsg - N
Nobelparken - hela S Djurgården och Fjäderholmarna - Lilla Värtan -
Edsviken åter till Solna/Sollentunas kommungräns.

Detta område utgör den s k EKO-PARKEN (ek, eko, ekologi, ekonomi) där stor
hänsyn tas till natur- och kulturkvalit€er i området, där inventeringar och
särskilda skötselåtgärder ska utföras och där idrott, friluftsliv och anpassade
nojesformer kan fortgå. Detta område innefattar kraftigt urbana områden som
FrilVärtahamnen och Bergshamra, men stora delar av området är K-märkt och
är att betrakta som hus i park.

I detta område som i stort bör avsättas genom berörda kommuners detalj-
planering kan vi sedan urskilja gröna områden. Dessa områden bör avsättas
som nafurreservat (av kommunerna eller länss§relsen) p g a sina sällsynta
naturobjekt, det värdefulla ekdominerade kulturlandskapet och för sin unika
storstadsnära sociala funktion. Inom detta gröna område (trån S Djurgården i

söder till Sörentorp i norr) bör inga byggnationer fä göras som inte
fullständigt anpassas till rådande bebyggelsetradition, och nybyggnation av
alla slag ska overhuvudtaget bedömas ytterst restriktivt. Vissa områden - t ex
Husarviken/Fisksjöäng - bör återföras till natur/parkmark alternativt ges en
profil som mera syftar till naturkontakt, ekologi och friluft.

Via den grona kilen längs Igelbäckens dalgång får man kontakt med det som
landstingets regionplaneavd benämner Storstockholms gröna bälte. Det är av
stor vikt för den biologiska mångfalden att dessa gröna kilar och bälten
vidmakthålls och inte klipps av.
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Största delen av Ekoparken och så gott som all mark i det gröna området Iigger
på statlig eller kommunal mark. Dessa gröna områden Iigger till stor del - men
inte bara - inom STÄ:s markdispositioner på Kungliga §urgården, Haga och
Ulriksdal.
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Ekoparken bör ha en pedagogisk inriktning där kvalit6ema tas fram och görs
§dliga med lämpliga guidade evenemang i anslutning till ställen som redan i
dag har en anknytning till turism såsom; Södra Djurgården, Kaknästornet,
Stora Skuggan/Naturens Hus, Bergianska, Haga/Fjärilshuset och Ulriksdal.

Förutsättningarna för genomförande är goda. Dock måste några väl
definierade hot begränsas eller elimineras för att en god park ska skapas. Idag
är området t ex kraftigt genomskuret av motorleder vilket naturligtvis innebär
störningar.

Istället för att stegvis utplåna området bör det bli en turistattraktion!
Visserligen Iigger den ju där redan med sitt rika innehåll, men vill man i stor
skala lyfta fram området för besökare kräver det naturligtvis arbete med
kartor, skyltar, foldrar etc. En speciell grafisk profil bör etableras med hjälp
av t ex staket, planteringar, s§ltar, portar etc för att anknyta till Djurgårdens
gamla hjortstängsel och för att profilera den gröna parkens budskap där
biologisk mångfald vidmakthålls och skapas och där besökare välkomnas -
men grävskopor hålls utanför. När skyddsfasen avslutats är nästa skede att
samordna ambitioner hos kommuner, museer, STÄ och privata sponsorer.

Naturens Hus driver Projekt Ekoparken som en bred integrerad verksamhet i
Naturens Hus. / samarbete med Världsnaturfonden (WWF) drivs det speciella
projektet Ekoparken WWF" där målet är att bevara och öka förutsättningarna
för biologisk mångfald samt att göra denna biologiska mångfald sdlig för
besökare. Detta speciella projekt omfattar naturinventeringar, ekologisk
skötsel och speciella biotopprojekt såsom t ex sjörestaureringar, samt att visa
besökare den biologiska mångfalden. Ledorden för arbetet med Ekoparken i
stort är:
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VÄRNA -
VARDA -
VISA -

dvs aktivt skydda området från negativa ingrepp
d v s förvalfa området så att natur-, kultur och
trivselvärden bevaras, utvecklas och förstärks.
d v s att kvalitöerna görs §dliga, tillgängliga,
intressanta och intresseskapande för besökare.
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3.4 Remissyttranden på utredningen "Ekoparken -
sammanhängande natur- och l<ulturpark i storstad"

Länssgrrelsen i Stockholms Län
"Länss§rrelsen ställer sig rent principiellt positiv till de tankegångar som
framförs i utredningen. Förutom de rekreativa värdena finns det från natur-
och kultursynpunkt utan tvekan stora bevarandevärden inom det område
"Ekoparken" omfattar. Det är angeläget att dessa värden så Iångt möjligt ges ett
tillfredställande skydd. Naturvårdslagen är då ett av de instrument som kan
vara Iämpligt att använda."

Naturhistoriska riksmuseet
'NRM ser mycket positivt på de övergripande intentioner och värderingar som
genomsyrar förslaget. Särskilt viktigt är att kvarvarande gröna områden inom
EKOPARKEN ges ett säkert skydd, t ex i form av naturreservat. NRM ser med
oro på att den snabbt vålxande storstadens krav på ytor riskerar att förstöra
och förskingra ett unikt natur- och kulturkapital. NRM vill avslutningsvis säga
att vi ser fram mot ett förverkligande av EKOPARKEN i enlighet med en
konkretisering av det Iiggande förslaget.'

Nksantikvarieämbetet
"Området är, med undantag för Sörentorp, i sin helhet av riksintresse för
kulturminnesvården enligt RAÄ:s beslut 87-11-O5. Riksintressen skall
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. RAÄ
delar utredningens syn att hela Djurgården och Brunnsviken är en oersättlig
natur- och kulturresurs. En fortsatt planprocess i form av en fördjupad
översiktsplan kan visa vilka utbyggnadsbehov som kan tillgodoses inom
riksintressets ramar och former för skydd av andra områden. Det samlande
grepp som utredningen efterlyser är enligt RAÄ:s mening helt nödvändigt för
att uppnå en på lång sikt god hushållning med områdets natur- och kultur-
resurser och motverka att värdefulla miljöär och samband går förlorade. RAÄ
delar uppfattningen att Stockholms bostadsproblem inte kan lösas på
Djurgårdens bekostnad. Ett tillgodoseende av riksintresset kräver här en aktiv
kommunal samordning och framtagande av en fordjupad översiktsplan som
omfattar hela Brunnsvikenområdet. Länss§relsen har en given roll att verka
för att ett sådant arbete kommer till stånd."

Solna stad
Stadsbyggnadsdivisionen översände endast Solna Översiktsplan'9O utan
vidare kommentarer.

Stockholms stad
Peter Lundwall på Planeringsberedningen sammankallade till möte med
tjänstemän från stadsbyggnadskontoret och parkavdelningen. Christer Lignell,
Lennart Tonell och Henrik Waldenström närvarade och man utbytte åsikter.
Lundwall välkomnade ett nytt förslag som anknöt till den nyligen antagna
översiktsplanens förslag på t ex naturreservat.

Stockholms stadsmuseum
"lnom norra och södra Djurgården finns mycket stora kulturhistoriska värden
- unika i sitt slag. Att vårda, värna och sprida kunskap om dessa måste vara
ytterst angeläget".
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Staten s Natu rvårdsverk
"Verket instämmer i utredningens bedömning att de gröna områdena inom
Ståthållarämbetets markdispositioner, framför allt Södra och Norra
Djurgården samt Haga, har ett mycket hogt värde för friluftsliv och rekreation.
Stora delar av området har parkkaraktär men det finns även delområden som
har höga vetenskapliga bevarandevärden. Verket tills§rker utredningens
uppfattning att de gröna, oexploaterade områdena bevaras som grönområden.
Det kan vara lämpligt att med stöd av naturvårdslagens skyddsformer
(naturreservat, naturvårdsområde) säkerställa de delområden som utgörs av
naturmark och som har hoga naturvärden. Detta är enligt verkets mening ett
kommunalt ansvar. Principiellt anser verket att s§ddsformema naturreservat
och naturvårdsområden inte är lämpliga att använda för parker eller områden
som i huvudsak är av parkkaraktär. Verket instämmer i vikten av att
storstadsmänniskan ges möjlighet till naturupplevelse på nära håll. Här vill
verket erinra om naturresurslagens grundläggande hushållningsbestämmelse
som stadgar att "behovet av områden för friluftsliv i närheten av tätorter skall
särskilt beaktas" (NRL 3kap6p1st). Verket tills§rker i övrigt syftet med
tillskapandet av en "Ekopark" och utredningens uppfattning att ytterligare
exploatering av gronområden inte kan accepteras.'

Övriga yttranden
Därutöver har synpunkter inkommit från bl a Haga-Brunnsvikens vänner,
miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet i Stockholm och Studiefrämjandet.
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