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* Presentation av uppvaktande organisationer och
generella synPunkter På proPositionen (EN)

* Något om hotbiiden (HW)

* Våra specifika synpunkter:

1) Irlationalstadsparkens gränser (HW), bil. 1.

2) Vikten av skrivningar for att erhåIla en
fungerande lagstiftning (RM), bii. 2.

3) Vikten av ett fortsatt aktivt statligt agerande och
demokratiskt inflytande, bil. 3.

Behovet av ett statligt agerande för en
Iångsiktig plan för trafiken (PS)

Utredning av förvaltning och skötsei,
uppföljning av lagen, m.m. (LH)

* Diskussion
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Bilaga 1. Nationalstadsparkens gränser

Nationalstadsparkens syfte är att säkerställa bevarandet av det historiska
landskapet Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården. I förhållande till
den ursprungliga jaktparken Djurgården exkluderar de föreslagna gränserna
flera områden, vilket i vissa avseenden ifrågasätts i två motioner (Larsson
m.tl. 7994/95: mp 008, Hellberg m.fl. 7994/95: v 004) liksom ett stort antal
remissyttranden (se sid. 38-39 i propositionen).

Det finns i motions- och remisstexterna en fokusering som ger starkt stöd
för att Hjorthagen - Husarviken inkluderas i nationalstadsparken.

Till den motivkrets som särskilt bör uppmärksammas hör:
1) ur ekologisk synpunkt utgör den iummiga Hjorthagen en viktig
spridningskorridor främst för arter som är knutna tiil lövträd och buskar,
2) där finns en välbevarad arbetarstadsdel med det funktionalistiska
Abessinien, erkänt av kommunen som ett riksintresse,
3) bebyggelsen underordnar sig landskapets grundform på ett sätt som ger
området en funktion som inramning tiil Storängsbotten - Ryttarstadion -
Lill-]ansskogen,
4) här hölIs kungens hjortar samlade under perioden 7829-89 efter att
Djurgårdsstaketet rivits, och
5) forskning som presenterades i december 7993 visar att Husarviken är
något av ett kärnområde ur kuiturhistorisk synvinkel (M. Olausson, Den
engelska parken i Sverige under gustaviansk tid. Piper Press, 1983).
Husarvikens kulturhistoriska betydeise måste alltså omvärderas.

Sammanfattningsvis: Nationaistadsparken bör även omfatta Hjorthagen-
Husarviken.
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Bilaga 2

Vikten av skrivningar för att erhålta en fungerande lagstiftning

Föreslagna paragxafenra i NRL iir bra

Propositiouens ftirslag till lyd.else av 7 § i 3 kap:

",,, f&r ny bebyggelse och nyo onliiggnhgor kornma titt stå,nd' och' attÅ'ta d'tgrirdzr uiåtos

"nåot 
irn dnt hon she utantntrdng iporhlantdshop etter nah'ormiliö oe'h'wtan' att dzt

hisarbka landskapets rwtur och hulfitruörden i öurigt 6kada^s"'

Detta är ett bra an-"lag. Li.ka viktigt åE att L §, aadra stycket i kap'3 pj gåiller

natioaalstadsparken. Där står att skyddet

" ..inte utgör hinfl.sl fiir utvecklingen av befintliga tätorter eller av det loLala

iliriugsli;t..." Någon avvägning Sentemot dessa intressen får alltså inte göras'

Nationalstadsparken ges alltså ett absolut skyd-d-

Nö dvii-udigt med klarare riktliqi er

Regeringen menar att naturs§ddslag, PBL formminneslag mfl lagar "'-jrte erbjuder

ett-tillräckligt rättsligt stöd. firi att skydda en nationalstadsparki dess helhet'" (s'31) Det

är diirftir ettlarskiltltyaa i NRL behövs Fnser regeringen' DärItir åir det siirskilt viktigt
afi d.etta skydd görs tillräckligt staxkt.

Det starxa och absoluta skydd, som fiireslagrts i NRL, fiilis upp i propositionstexten' u'ed

i*s" starka formulenngar- Men't5ruär= Iuckras skydd'et upp genom 'ndra' waga

formulerjngar. NågEa exemPel:

Snrh formulering uag formulering

"Nya bygguad'er och anläggdngar som inte 'slyddet tord'e däiremot inte hi''dra

behövs f«ir att U"gnAtg" v-eiksaoheter etablerad'e verksamheter inom eller intill
skall kunna fr*g*;bd därfiir i p.rlnap uationalstafuparken fta'o' att fungera och

inte med.ges." (sJ3) ltu*kl"t i ansluluing till tidigare
ranspråktagna o-"åd.en-" (s-43)

,,...byggnåder och bebyggeJssmiljöer som "...möj1i6 att uppfiSra ett begränsat antal

ingarTo.donalstadspä*..o börpå sikt nya byggna-der iuoq bostadsområdena och

anvånd.as endast nir 2inaamål som]<n,r inom oorådeIra med byggaad'er fiir högfe

filrenas med. nationalstadsp arkens s3fren- " utbildn in S och veten-skaplig forskni " g'

(s.a6) museiverksnmhsf idrott och rekreatlon'"
(s-aB)

"-..sådan fouryelse av infrastnrkturen i
områd.et iir möjlig som medliir fiirbattnng
2y miljön inom aationalstadsparken eller
som möjliggör viisentlig fiirbättnng fiir
hifua ss[ miljö i fräga om eD

infr astruktu a.nlägPiag som b erör
palken." (s.aS)

"... fijrändring av väg' och
j ärnvägpanslutuinga:ma till Lidiugö och

Värtahamn en-trYihamnen samt av
Iraftlerlni n garaa trårn Värtaverket
moWerkas he1ler i.ute av s§ddet"- (s- B)
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Sy1via T,indgreu m-fl. (s) pläderar i sir motion for klarare riktli'qjer och ett skyd{ som

gfu låingre än i propositioueu- I motionen sägs:

"Klarare riktlioier är också nödviinögabetriifraade hrrr mau §kahanterabefintliga
verksa*heter som vill utvidga eller aoa"" iuiktLtng' Det behövs en markeriag om att

s1i'"pligt lokaliserade verksam-heter bör ouprövas, t'ex' niir arrenden löper ut eller nya

byggloy ska Prövas-' .

Vi inståimmer i behovet av klarare riktlinjer- Det vore därlör önslvärt om utskottet ville

formulera sig mero ett'tyd'igt ?in propositionen och för ett starkt skyd'd' av

nationalstadsparkeu genom att välja bot de svaga fomr:leringama'

Motiouens fiirslag om ompröriaing av oläimpEgt lokaliserade vslk§amheter åir ett ytterst

-v..äde&[t-ti]IäO.Otrf, -Ugrjeå1., E§-kana viirGa i parken som tidigarc gäu ftirlorade-

Preeiseringar ftir att vinna ökad klarhet

Lageu slulle virna i skiirpa om utskottet villeprecisera ett antal punkter i
prJBosition,err, som l;imnar öppet ftir vida tolkningar'

1) Buffertzonerna

I proposrtionen betonas bufiertaonerrras betyddse (s'34)' Nåir man då skrivet att''"'
o."åa"t" ekologiska furtktionsärskilt bör beaktas" (s'33) btir det uttrycHigen sägas att
detta ävea bör;äUa f,.,fr""aooerna- Den biologiska mångfaldea ! området är starkt

beroende av spridningen ti]l omrädet, ex-vis via Jänrafältet'

Skydd.et 551 sclrså uttrycktigsa hindra säd"' e:rploatering av buffertzoner som medfiir

skada på det his,nriskå bnåskopet i nationabttd§Barken' Ett Q:tkt exempel på skada i
nationalstadsparkeu från en builertaou ät bebyggelsen i Nacka Strand' som totalt

fiirranskat skiirgårdslaadslapet sett från Blocthusudden eller Fjäderholmarna' Japan-

shapaa skulle f,a medfiirt erlikaande skadapå Brunusvilens historiskalandskap'

I propositiorreu uttrycker sig regeringen posaäW om kom^munenras ambitioner ftir d'e

markområd.en "o* 
oiir-2sf ,','l.,yt.i tiff nationalstadsparkeus gräaser (s'38)' Det finns

Åig"exempel på såvåil nyligen ieaomfiirda lex'vis Nagka strand' se ova'a) som

pil;;"d" "åfoåto-s"" 
(ä*.;i" ftosunda ) som strider mot ett sådant uttalaade' Det

bot a;itfUr strykas-

2) Avgriinsning€D av park- och nahrrmark och bebyggelseområdea

Regeriagea överlåter åt kommune:na att i sina översiktsplaner avglänsa vad so"t.skall

utgöra park- och naturmark och vad som skall utgöra bebygeelseområden- Krins denua

;;ääÅrtg kan d.et komma att bri konflikter' Regeriogens ingrip-'od" har ju fiiranletts

av kommunelsas altdiir largt drirma e>rploatertngsplaner' Därfiir bör komnunemas

fiirslag tiII avgriinsqug wndcrsttillas regeringert' för godhtinnnnd"e''
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3) ftafikstötniagar

I propositiore!. häinvisas tiJl progtanmet fiirUlriksd'a1'Haga'Brunnsviken-Djurgården'
En av dess principer iir att området skall'--.fiirbåttras med avseend,e på

fnfil<stöne'ilgar-.." (s-42). Detta bör preciseras att utp'sluto åtgärd'er som medfiit ökol'
trafi,hi nati.onalstadsparken och bör merra till åtgiirder fiir att minsha trafiken'

4) Uweckliug av naäi-, kultur- och rirkreatioiiiiiarden

I propoeitignen slrivs: "IJtvecklingen i nationalstadsparkeu bör semmantaget inriltas
på 

"tt 
fiirstäka områdets uatur', Irulttrr- och relceationsviirdeu och att väraa d'en

Liotogi"k nångfalden." (s.43) Aobitiouen skulle krrnna ko'lt"etiseras med uttalanden

av §4len "Matkområden som tidigare varitporh'ellcr rwturmarh inom

--- -rationatsfadsparlren b.ör därså-iirm0jtigt d,tersfupas-" Detta skulle överensstämma med

vad. som ovan aaförts beträffande motionen av Sylvia T'indglsn m-fl. (s)-

5) Graden av exPloatering

I propositiouea sägs att "..oexploaterade områd.en inte far exploateras." Eftersom d'et

finnsLmåaga bygguader inströd.da i nationalstadsparken mäste grodzn av exploatering
preciseras. StOne griisytor bör t.ex. iste få bebyggas eller tas i anspråk fdr nya Yagar,'
-E:rploateringsgraden 

få,r inte höjas. Detta övereusstämms1 med stadgand.et i § 7 att
"inga intrång i parklandskap" fårr göras-
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Bilaga 3. Vikten av ett fortsatt aktivt statligt agerande och
demokratiskt infl ytande

Behovet av ett statligt agerande för en långsiktig plan för trafiken

* I såväl propositionen som i flera riksdagsmotioner (Carlgren 1994/95: c
302, Larsson m.fl. 7994/95, mp 008, Hellberg m.fl.1,994/95:v004) påtalas
problemen med Norra länken i sitt nu pianerade utförande.

Vi delar uppfattningen om vikten av att exemplifiera vilka hänsyn som
krävs, och ansluter oss till det exempel som Carlgren ger i sin motion.

* Propositionen och Carigren påtalar behovet av en tångsiktig planering vad
gäller infrastrukturen. Liksom Carlgren menar vi att det är viktigt med ett
statiigt agerande i dessa frågor och vill understryka det med två exempel:

1) Avgörande forbättringar vad gäiler Norra länkens miijöpåverkan kan
erhålIas genom en samsyn meilan Stockholms och Solna liommuner vad
gäiler trafikföringen kring Brunnsviken. Därigenom skuiie tunneln till
Frescati ej behöva byggas och miijöforbättringar skuile kunna vinnas 1ängs
Bergshamraleden. Vikten av de senare har påtalats av bl.a. Sotna kommun
och Statens fastighetsverk.

2) Banverkets tankar att knyta ihop pendelstågssystemet meci Roslagsbanan
delas av bi.a. Naturskyddsforeningen i Stockhoims län (se den s.k.
Frodoplanen). Föreningen inser emeilertid probiemen med en eventuell
dubblering av spåren genom bl.a. Bellevueparken och diskuterar
möjligheten att tunneilägga ett nytt spår (ev. även Värtajärnvägen)
parailellt med Norra länken.

En sådan lösning bör inte vara orealistisk och skulle kunna innebära stora
miijövinster i linje med syftet med Nationalstadsparken. En handlings-
frihet i detta avseende kan skapas genom att nu ge Norra iänken ett läge
som inte omöjiiggör den skisserade lösningen.

Sammanfattningsvis: Det finns skäl att exemplifiera vilka hänsyn som
måste tas vid ett genomförande av Norra länken. Starka motiv talar också
för ett aktivt agerande från statens sida för att åstadkomma en långsiktig
pian för infrastrukturen inom nationaistadsparken.

Utredning av förvaltning och skötsel, uppfölining av lagen, m.m.

* Som anges i propositionen på sid 8 är PBL föremål för en översyn (SOU
7994:36, Miijö och fysisk planering) för att öka möjiigheterna att slå vakt om
grönområden i anslutning tiil tätorter. För nationalstadsparken är det än
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angelägnare att den breda allmänheten, för vilken parken är till, ges en
möjlighet att i samråd och remissförfarande tidigt reagera och avstyra hot
mot parken. Möjligheter för allmänheten att föra ärenden vidare tiil
överprövning vore också av värde.

* Propositionen anger att skötseifråsorna skall utredas av Iänsstvreisen. Vi
del
att

ar uppfattningen att detta är viktigt men vill påpeka
länsstyrelsens samråd med myndigheter inkiuderar

ämbetet och Naturvårdsverket samt att samråd också bör ske med
miljöorganisationer. Det är av stor vikt att skötselplanen bI.a. ger ett starkt
skydd åt trädbestånd och anger en långsiktig förnyeiseplan för
vegetationen.

* Ovan nämnda verk liksom miljöorganisationer bör också ingå i det
skötsel och utveckling

som skisseras i propositionen. I en sådans grupp bör, forutom i
propositionen nämnda verk, även Banverket representeras (se motiv
nedan).

" Det är nödvändigt att, såsom påpekas i propositionen, medel anvisas av
staten för nationalstadsparkens skötsei.

* Regeringen bör under de närmaste tio åren årligen återkomma till
riksdagen med en redovisning av vad som skett i området och en
utvärdering av lagen. Detta är särskiit viktigt i detta fall eftersom
lagen kan komma att gälia även andra områden.
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