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Stadsbyggnadskontoret
Strategiska avdelningen
Box 8314
104 20 STOCKHOLM Stockholm 31 oktober 1997

Remissvar från Förbundet ftir Ekoparken angående ÖP 97

Inledning
Denna Oversiktsplan inklusive Stockholms byggnadsordning är mycket ambitiös och
instruktiv. Den beskriver stadens utveckling sedan 1200-talet och de årsringar olika
tider har avsatt. Den beskriver även det naturlandskap Stockholm ligger i. Det ar bara
att hoppas pä att politiker och byggare tar till sig kunskapen och vårdar den stad vi har.
Det fär inte bara vara i samband med OS-ansökningar och liknande som stadens blå-
gröna foreträden framhålles.

Eftersom. kampen for Ekoparken tog avstamp i de exploateringsftirslag
som presenterades i OP 90 är det med stort intresse vi nu tar del av OP 97. Vi
konsfaterade med tillfredsställelse redan i remissen pa ÖP 96 att man nu lägger större
vikt vid grönstrukturen. Det står klart att mycket bra har skett men något riktigt
trendbrott i Agenda 2l-anda kan vi inte uppfatta. Det finns många vackra
beskrivningar men vi saknar id6er till strategier ftir att uppnå de ambitiösa målen. Hur
miljömålen skall uppnås framgår inte av planen. En fortsatt utbyggnad av den täta
staden, om än i måttlig omfattning, måste ställas mot bilismens negativa påverkan på
miljön. Ärren täta stadiområden gänere.a. biltrafik. Vi saknar .., arralyr av vad en tät
stadsbyggnad fär lor konskvenser for miljön.

Regionalt perspektiv
Det finns positiva skrivningar i planen om ett Miilardalsperspektiv. Det borde kunna
uttryckas ännu tydligare. Plera kommuner kan tillsammans skapa en balans inom
M?ilaren med bibehållna välfiirdsvinster. Stockholm skall inte växa mer utan de
medelstora, självständiga orterna runt Mälaren skall stärkas och fä än bättre
kommunikationer, utbildning etc.

Trycket på den nordöstra delen av staden måste minska, där ligger
Nationalstadsparken och där ar kollektivtrafiken svag. Utbyggnaden av universitet på
Södertörn skall t ex uppmuntras i stället.

Storstadstillviixten har lorutom miljöaspekten också ett socialt perspektiv i
form av sociala problem, drogmissbruk och alkoholism som inte berörs i OP 97. Om
Stockholm skall sträva efter att kunna bli en miljömässigt och socialt hållbar stad måste
dven dessa aspekter tas med.

Ambitionen att bli ett Ostersjöcentrum må vara vällovlig men fär inte
innebära ytterligare exploateringtryck.

Dennispaketet har lyckligtvis havererat men trycket på nya billeder har lor
den skull inte upphört. En ökad exploatering i östra Stockholm,Vartan/Frihamnen
liksom Hammarby sjöstad, i kombination med Nacka kommuns storstilade planer kan
se mycket illavarslande ut. Det måste fastslås att Osterleden är begravd for alltid bl a

genom att tunnelavsnittet mot Gärdeshöjden tas bort ur planeringen.
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Nationalstadsparken-Ekop arken
Trots att en prdjgga{ översiktplan flor Nationalstad.sparken håller pä att tas fram är det
yikligt att se hur Nationalstadsparken påverkas av öp 97. Nationaistadsparken berörs
ju inte enbart av projekt och planer l4a+ parken utan också av sådant såm ligger eller
pla^neras i dess omedelbara omgivning. E" "tålighetsanalys" måste göras av
buffertzoner runt parken både ftir den slagskuggä d"t kan ge och fti de utblickar från
parken som påverkas.
-Markeringen av Husarviken-Storängskroken som ett stadsutvecklingsområde är
oroande fr a eftersom en ev exloatering i Husarviken riskerar att bli *f"k"t storskalig
med tanke på saneringskostnaderna. Delar av Storängskroken borde framöver återgä
till parklandskap. Området ligger just som en buffertzän enl ovan och i ett område äär
den gröna spridningkorridoren äi smal.

t -Louddens o§ehamn måste bort. Louddenområdet måste återgå till park och inftirlivast\- i Nationalstadsparken.
- Frihamnen-Värtan. En forsiktig omvandling av området till annan verksamhet kan
vara intressant om kolletivtrafikforbindelserna samtidigt forstärks. Hamnens betydelse

, för,ftirjetrafik fr a ftir gods måste aktivt minskas (inte bära låta rederierna styra). R..ru
L godsfartyg skall styras till andra hamnar och järnvägarna skall utnyttjas. Dåtta är inte

enbart en miljöfråg_a p1land det är lika myckät en riil.y<ifråga ftir .(arga.d..,.
-(Jniversitet och KTH fär inte tillåtas ytterligare utbyggnad inom prik.r,. Expansion
måste ske p_å andra håll utanfor parken och ömstrukiu-räringar fär åndast goräs inom
befintlig bebyggelse
-§sikcentrum kan inte fä byggas i sin nuvarande utformning. Dennas dominans i
Nationalstadsparken vore forödande. Utrymme finns for .. ui.rm utformning i
Albanoområdet.
-Norra länken måste omstucieras genom att minskas till fyra körält. Frescatitunneln
kan slopas och därigenom kan trafi\platsen och anslutningen vid Roslagstull tas bort.
Cedersdalgatan skall användas i st f än tunnel genom BelLvue. Tunnelävsnittet under
Gärdeshojden skall tas bort.
-Roslagsvlgens barriäreffekt måste minskas. Det är bra att en planering kring detta
pågår. Förberedelser ftir att styra över trafik till E4 måste göras och battre kollektivtrafik
planeras för den nordöstra delen av regionen.

t -Björnnäsvägen borde kunna stängas av snarast\' -Spridningskorridoren vid Storängsbotten måste stärkas och breddas. När nuvarande
versamheter upphör och byggnader rivs fä.r de endast ersättas med minimal
nybyggnation

, fy bos?dsb:byggelse inom Ekoparken måste forkastas t ex Lappkärrsberget och kv
L Grönland på__Djurgården. Det senaie skall behållas ftjr småskalig marin verkiamhet i

anslutning till verksamheterna på Beckholmen.
-Kaknäs skjutbana skall läggas ner och marken återställas som parkmark.

Avslutningsvis
OP97 är ett stort fall framåt for miljön. Det är en utmärkt lärobok. Några tydligare
strategier for att nå mijömålen hade dock varit önskvärt. Hur skall vi kunnä nå fram till
en stad som är hälsosam att leva i?

lor for lor Ekoparken
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