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SAMMANFATTNING

Öp gO - En inlaga lör ökad exploatering av Stockholms mark

Totalt sett framstår Öp 90 som en inlaga för ökad exploatering. och bebyggelse qy

Stockholms mark. Ansatsen påminner oir den som var aktuell i samband med mil-

jonprogrammet pa Oo-iåLet, äå ,rn trodde au bostadsbristen kunde byggal bort'

Bostadsbrist är nätritigtrit en fråga om sysselsättningspolitik och decentralisering av

verksamhet i Stocknot,isregionel öch i helä landet. Skillnaden i dagens bostadspolitik'

som hela tiden skymtar batiom Öp gO är att man formulerar sig miljövänligt, men lägger

planer som motsäger formuleringarna.

Prolit för lå, men lidande för många

Öt<ade investeringar i regionen - på övriga landets bekostnad - skapar t ex en överhettning

på arbetsmarknaäen i siaden oin i redignel' D-9 av ledande politiker och atfärsintressen

omhuldade investåringarna skapar piofit för få, men lidande for många' De 
. 
sociala

proOf.r.n ökar i ta'i<t med itadens och regionens tillväxt' Kriminalitet' missbruk'

skilsmässor är problem som ar UetyOtigl högie i siorstadsområden än på mindre orter' Så

år i ex tamiljesplittiint äo-soZ. vanligare-i Stoäknotm-Göteborg-Malmö än i riket som helhet'

fn Oåmpad Oätanttiad utveckling-skulle göra..det lättare att lösa de sociala problemen i

stället för att tnun iä* n, wingriåse hur-de ökar i takt med stadens växWärk' Omtanke

om människorna implicerar en annan syn på tillväxten' Arbetsplatsökningen skapar..en

växande och orOiii§ tostadskö, som 
'skiuvar människorna och pressar de gröna

områdena under 
"ltätt.n 

i ständiga förtätningar, som knaprar och skövlar det gröna - till

kärtsiktig nytta. fnifyttningen fortåtter och riassakern på de gröna lungorna löser inga

problem.

I ÖP 90 konstateras att de ekologiska systemen är överansträngda' I Stockholm förbrukas

f n mer resurser ån fOourrligt öch mtr föroreningar släpps ut a1 v-ad miljön tål' Att. få

staden i ekologiir Oatans 
"måtte ,ut" ett gr'äOtaggände mål för den långsiktiga

planeringen. Det norOe t ex ha varit självklart ail stÖrrJbyggprojekt typ Globen skulle ha

iöregåtts av miljökonsekvensanalyser.

t Öp gO konstateras även att ett minskat tryck på Stockholmsregionen skulle ge dql större

förutsättningar att utvecklas i balans meO ändra delar av lande[' En balanserad (dämpad)

utveckling i Stockholm skulle ge invånarna i både Stockholms stad, Stockholms län och
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övriga landet fördelar. Det skulle bli fördelar för alla som inte har något att vinna på att

Stoökholm blir ett affärscentrum i samma skala som London och Paris' Det saknas

iaftOåt en analys av hur olika utvecklingsalternativ påverkar stockholmarnas levnadsvillkor

och livsmiljö i OP 90.

Övergripande planering saknas

Öp SO har inte analyserat Stockholms framtida potential och ej heller satt huvudstadens

utveckling i relation iill utvecklingen i Stockholmsregionen och landet i övrigt' En sådan

analys börde vara en förutsättnirig för en utredning äv detta slag' Det är allvarligt att detta

undånlåtits. För att verka för en övergripande harmonisk tillväxt i regionen borde

Stockholm t ex gå i täten för samverkan och planering över kommungränserna'

Öp gO - en opportun och luddig kompromiss

No-rra Diurgårdens Vänner anser au Öp bör skrivas om' Vi konstaterar att trots att man

i ÖP 90'belyser många väsentliga frågor, som är avgörande fÖr livskvalit6n, så undviker

man att dra konsekvönser av dätta i äet konkreta planförslaget' Vi liksom många andra

anser att tillgången på mark i Stockholm är en ändlig resurs 9ch .att huvudstaden i stort

sett är fullby-ggdl Oartor är bevarande av park- och naturlandskap i.storstadens närhet av

särskilt stor--betydelse. De få natur- och grönområden som finns i anslutning till
innerstaden är så värdefulla ur miljö- och rekreationssynpunkt att de överhuvdtaget inte

bör exploateras av bebyggelse etter på annat sätt. Vi bör bl a fråga. oss om. ett

exploat'erat DjurgårdstanäJXäp är ett av de olyckliga monument från vår tid som vi vill

lämna efter oss.

ÖP:s tidsperspektiv baseras på en "här- och nu"-problematik som enbart ägnar 
-sig 

åt

kortsiktigt pro'blemlösande. Visionärt tänkande saknas helt' Det vore fruktbart att tänka i

nya oko"nvbntionella banor och inte forcera fram planpqket 1om.i genomförandefasen blir

monument över teknokratiskt planerande och fantasilöshet' Det är anmärkningsvärt aT e-tt

land som Sverigå tå, nar bn så tekniskt utvecklad byggsgktor. åstadkommer så få
*.*päi på .n" estetiskt tilltalande och till de naturliga förutsättningarna anpassacj

infrastruktur och bebYggelse.

Öp gO är således en opportun och luddig kompromiss, som spelar byggherrar och

exploatörer i händerna.

KOMMENTAR

Norra Djurgårdens Vänner vill speciellt framhålla följande konkreta punkter avseende

området'Nörra Djurgården, som inte särskilt beaktas i OP 90:

* Norra Djurgården är en helhet från Brunnsviken i väster via Ålkistan till Husarviken i

öster. Dettä fr-amkommer inte i OP, där man delar in Norra Djurgården i konstlade smärre

typårtaOen. Detta förfarande medger en exploatering av enskilda områden utan hänsyn

till helheten, vilket är oacceptabelt.

\*
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Det är fundamentalt att Norra Djurgården bevaras i sin helhet och behandlas som det
riksintresse det faktiskt är.

* Ett bevarande av hela området som naturreservat överensstämmer med de ambitioner,

som man uttalat under hela 1900-talet och som ledde fram till den av riksdagen fastställda
dispositionsplanen 1 963.

Ambitionen att skydda Djurgårdsmarken med synnerliga restriktioner är naturligtvis än

mer angeläget idag, när kortsiktigt planerande och ekonomiska intressen allvarligt hotar

att förgöra ett historiskt park-och naturlandskap.

* Det samlade bebyggelseförslag som presenterats för Norra Djurgårdens Vänner från
stadsbyggnadskontoret avseendå aergiusväg-en har hittills inte visat någon som helst
anpassniäg till Öp:s direktiv. Samma förhållande utmärker byggnadsstyrelsens .ex-
ploateringsptaner presenterade i VBB:s utredning från september 1989. Stockholms
kommun-borde ta varning av den skrämmande okänslighet som präglar de nybyggen som
genomförs med Solna kommuns goda minne i Bergshamra och Stocksundstorp.

En fullständig huggsexa pågår f n om mark på Norra Djurgården och de oerhörda expan-
sionsplaner iom Jinns för området avseende institutioner, kontor och bostadsbebyg-gelse
motverkar fullständigt de behov som Öp-töfattarna lyfter fram som nödvändiga för att

bevara Stockholms §estalt och karaktär. Denna huggsexa har lett till ett konkurrensbeteen-
de mellan intressenterna, som lockas att enbart företräda egna intressen.

Någon sammanvägning med planer för Frescatiuniversitetet och en universitetsutbyggnad
i sddra länsdelen T Stöcfnolmsregionen varken beaktas eller berörs. En såd-an brist på

helhetssyn vid planförfarandet är broväckande. Det är exempel på misshushållning med

resurser och ger totalt ett dåligt underbyggt underlag för beslut.

* I ÖP framhålls å ena sidan att det är viktigt att ta till vara de "gröna" intressena t ex

genom att minska biltrafiken och satsa mer på kollektiv trafik. Samtidigt reserverar man

äark för utbyggnader av stora trafiklänkar i Stockholm, som alstrar mer biltrafik, buller och

miljöprobleni öön som för med sig kollektiva lösningar'i form av t ex stora asfalterade ytor

som'vägbanor, trafikplatser och pärkeringsptatser. Öetta gäller också Norra Djurgården om

föreliggande planer genomfÖrs.

* Den omläggning av befintlig högspänningsledning (Ll ) som ÖP presenterar måste

ändras, efteÄöm Törslaget på-ett blutalt och okänsligt sätt gör ingrepp i och drabbar
några av de vackraste öch mest värdefulla partierna på Norra Djurgården'

* Stockholm har hittills lanserats som världens vackraste huvudstad. Dess särart är en

lycklig kombination av gröna friytor, vatten- och bostads- och arbetsplatsbebyggelse'. I

denna bild av Stockholri ingår Norra Djurgården som ett omistligt område och kan inte

ersättas. Det är därför närmäst skandallöst att dess framtid håller på att Ödeläggas genom

kortsiktig bypolitik i Stockholms kommun.
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Får kommunens ledande politiker som de vill bebyggs Stockholms friytor inklusive Norra
Djurgården. Då lyckas 19gb+alets socialdemokratiska och moderata politiker att iunion på

trä-tyra korta år-inför år 2000 rasera det som man under 1900-talet hittills försökt värna

i paik-och naturlandskapet på Norra Djurgården. Denna överkörning av mer än ett sekels
syn på Norra Djurgården viilnar om arrogans och nyckfull maktfullkomlighet. Den bottnar
i deäperat fulffdljaäde av vallöften utan hänsyn till kommande generationers behov av

naturmark.

FöRSLAG OCH FRAMTIDSVISION TÖN ruONRA DJURCÅNOEru OM 30 åT

Vår syn på visioner

Vi har i vårt remissvar pekat på utredningens besvärande brist på visioner' Vi anser att
det är oförsvarligt och fegt att agera utifrån enbart ett kortsiktigt problemlösarperspektiv,
där man dessutom enbårt tar till gamla beprövade metoder, som inte är i takt med
människors kraftigt förändrade värdäringar vad gäller miljön och värnandet om livskvalit6n
för dem själva och kommande generationer.

Norra Djurgårdens Vänner väljer att presentera sitt förslag som om det redan är
förverkligat bch existerar. Att hantera framtiden som om den redan är här, är för oss en
viktig princip I

Vi människor kan ofta välja vår framtid, men det kräver ett offensiv't förhållningssätt. Detta

bromsas idag av många krafter. En sådan är sorgligt nog våra politiker, som ser opinioner
som något bäsvärligt, vars motiv bör ifrågasättas. En metod är att utmåla opinionsgrupper,
som t ex bevakar öxploateringsfrågor som "egoister som tycker man gärna .1,41 bygga,
fast inte på vår bakgård" (Roland Larsson, sekr. LO-distriktet, DN Debatt 1990-06-14)'

Låt oss slå fast att Norra Djurgårdens Vänner inte är någon lokal gnällförening, som bara

ser till sitt eget. I stället ar vi en seriös förening, som arbetar engagerat för en helhetssyn
på landskaflet och för att vårt svenska natur- och kulturarv skall bevaras på platser 

^av
hävd och utomordentlig hävd runt om i Stockholm. Det märks också bland våra

medlemmar, som kommer från hela Stockholmsregionen.

Naturligtvis är vi väl medvetna om den bristsituation som råder vad gäller bostäder' Vi

anser öckså att en annan politik avseende decentralisering av verksamhet i länet och i

landet skulle påverka denna bristsituation på ett gynnsamt sätt, vilket berörs i sammanfatt-
ningen till denna inlaga. FÖr Stockholmsregionen ser vi också olika alternativ. En utveckling
av äindre central märk för olika exploateringsintressen är en lösning, i vilket utvecklandet
av Mälarstaden är en bärande id6. Samtidigt kan centrala delar av Stockholm få en

välbehövlig vitalisering genom att kontorsytor frigörs för bostäder och smygkontorisering
stoppas och institutioher "utlokaliseras" till mindre centrala delar i länet'

Riksintresse och naturreservat

Norra Djurgårdens Vänners förslag avseende just Norra Djurgården är att området som

helhet beväras som riksintresse oöh naturreservat' Området är inom Stockholm ett unikt
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och representativt Mälarlandskap med omistliga kvaliteter ur vegetations- och landsLaPP-

synprÅkt. Vi anser att park- och naturlandskapet från Brunnsviken i väster via Alkistan till
Husarviken i öster bÖr ses över ur landskapssynpunkt och att medel bör satsas för en

restauering av detta värdefulla naturområde med åtskiltiga kulturhistoriska byggnader..av
bevarandeintresse och med kontinuitet från brons- och järnålder med befintliga

fornlämningar.

Norra Djurgården med Brunnsviken/Haga är ett av våft lands värdefullaste parkområden,

särskilt meä tanXe på närheten till vår itörsta stad. Det vore ett fattigdomsbevis, 9m. vi

inte för framtida generationer kunde bevara ett område som har så uppenbara kvaliteter

för hela landet.

Vision Norra Djurgården är 2O2O

År 1992 startade ett intensivt arbete med att förverkliga visionen om det gröna och levande

Norra Djurgården. Genom att utlysa tävlingar och genom ett okonventionellt arbetssätt med

stora öier§ripande kontaktytor lyckades man snabbt väcka ett mycket stort intresse kring

återskapandet av Norra Djurgården.

När vi nu tittar på områOet år 2020 lägger vi märke till följande:

* Norra Djurgården är bevarat som riksintresse och naturreservat. Medel har satsats för

en genorgåände restaurering av detta värdefulla naturområde. Man har sett över och

,rrnä"nglJtit neta parklandsk"apet från Brunnsviken i väster via Ålkistan till Husarviken i

öster.

* Rolagsvägen har lagts i tunnel trån Åtkistan till Roslagstull. D-et har varit en bärande id6

för att"åteÄXapa ett levande och sammanhållet landskap efter Brunnsviken mot Ber-

giusvägen och över Fisksjöäng mot Husarviken.

L

* Kraftledningen är lagd i jorden. Ett intensivt arbete har lagts 1e! nå restaureringen av

park- och näturtandsf,apet. Man har återställt kolonilotterna i Frescati Hage och .på'sergiusvägen och vidgät dem med flera in mot Albano och Drottning Kristin-as väg'

Slåti'erängärna i områdät har återställts. Man värnar aktivt om den våtmark, som finns för

att skydd"a den mångsidiga floran och faunan. Detta har resulterat i att tidigare h.otade

arter återhämtat sig inom- detta område. Faunan har berikats genom den föredömliga

hanteringen a, orädets biotoper. Norra Djurgården har blivit ett modellområde för övriga

landet.

* Bergianska trädgården med den omgivande experimentalmarken har utvecklats till ett

botaniskt centrum äv nationellt och internätionellt stort intresse. Trädgårdsanläggningen har

utviOgats med idÖträdgårdar såsom en doftträdgård för blinda, en japansk trädgård-etc'

Brunäsvikenområdet här fått en renässans med cafÖer m m i anslutning till vattnet' Den
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botaniska trädgården har blivit en omtyckt och uppskattad möteplats för både sakkunniga
och leknrän.

Naturens hus vid Stora Skuggan är en given utgångspunkt för olika aktiviteter i park- och
naturlandskapet. Utomhusteatern har blivit en återkommande succ6. Musikevenemangen
avlöser varandra sommartid liksom utomhusutställningar av skilda slag. Olika naturstigar
som geologistigar, blomsterstigar etc har vuxit fram liksom fornlämningsstigar med en
järnåldersby.

Gångvägar och cykelstråk har varsamt rustats upp och kompletterats med nya, där så

Oendvtslstrandprämenaden utmed Brunnsviken och Värtan har rensats upp på igenvuxna
och "skumma" ställen. Naturmarkspartier som legat för fäfot har varsamt renoverats'
Fornlämningar och kulturbebyggelse, vegetationsbestånd har skyltats. Norra Djurgården
har blivit ett Xart och självklart mål för stockholmarna och utsocknes turister.

* Roslagsbanan har förbundits med en snabbjärnvägsförbindelse till Mälarstaden, det nya
områdel runt hela Mälaren, som är ett modellområde p g a att man har lyckats få en
balans mellan arbete och bostäder i denna eftertraktade stad runt vattnet. Området
sträcker sig från Sigtuna-Märsta-Arlandastad till Västerhaninge på Södertörn'

* Norra Djurgården är till stor glädje för hela regionen och för landet. Områdets
attraktionst<iatt ar mycket stort, eftersoh det blivit ett tvärvetenskapligt centrum för frågor
som har med geölogi, biologi, ekologi, miljövård, trädgårdskonst, astronomi och
livskvalitetsfrågor att göra i en fruktbart mångsidig och informell atmosfär' Stora grupper
av människor strövar i det vackra landskapet alla tider på året.

L
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* Stockholm och dess politiker har gjort sig internationellt kända genom ett framsynt och
modigt nytänkande utan block- ellei partipolitiska låsning-ar' Yqn^ har vågat lära av. det
forflutna bch samtidigt klarat av att se långsiktigt framåt på frågor som rör ekologi,
livskvalit6 och bevarandeintressen.

3olo( flornmnt

Stockholm den 20 juni 1990

St Bodil Hammarberg Birger Rapp
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