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Inledning

Förbundet noterar med tillfredsställelse den vikt som läggs vid Stockholms
grönstruktur i översiktsplanen. För Nationalstadsparken -Ekoparken är
naturen, kulturen och friluftslivet de tre viktiga värden och mål som enligt
lagen skall skyddas och utvecklas. Trots det positiva anslaget saknar
Förbundet för Ekoparken det kraftfulla uttalande som behövs för att lagen
om nationalstadsparken skall ges en reell innebörd. Mängden av
byggprojekt i och- i omedelbaränslutning till nationalstad-sparken och deras
hantering tyder idag på att lagen inte fått den åsyftade verkan utan riskerar
att bli en pappersprodukt. Uttryckligen sades i propositionen och i
riksdagsbeslutet att lagens intentioner måste fötjas upp av komunernas
översiktliga planering för att sedan bli styrande i detalplaneringen. En
Iångtgående samverkan med angränsande kommuner, främst Solna och
Nacka är därför också nödvändig En "tålighets analys" måste utföras för att
klargöra vad kulturlandskapet tål. Influensen av en byggnation strax
utanför den.fysiska gränsen kan vara lika förödande som om den byggts i
parken. RAA och Boverket påpekade i ett brev till Regeringen 1991 behovet
av en fördjupning av översiktsplanrna för Solna och Stockholm vad gäller
parkmiljöerna och då inte enbart för att bevara det som finns kvar idag utan
även mojligheterna att restaurera kulturlandskapet. Vi kan inte finna
några intentioner med denna inriktning i ÖP96.

Något om alternativa utvecklingar enl Öp gO

Den positiva andan i OP96 vill vi trots allt stödja genom att ansluta oss till
några av utvecklingsalternativen som presenteras i ÖP96. Utbyggnad bör ske
flerkärnigt i Mälardalen. Trycket mot Stockholm lättas genom att andra
starka städer stöds. Städer som är i besittning av en egen kulturhistoria och
en egen identitet. De skall inte vara förorter till Stockholm utan
samverkansparter. Bra kommunikationer runt Mälaren är en
förutsättnning. Stockholms egen, förhoppningsvis mindre utbyggnad, bör
ske längs spårförbindelserna. Detta givetvis för att värna de gröna kilarna
och bältena för rekreation och ekologiska spridningskorridorer.



Trafikleder och hamnverksamheten
Dennispaketet strider fundamentalt mot ovanstående målsättning och
innebär dels en kraftfull satsning på Stockholm som konkurerar med
Mälardalen, dels att den stjärformiga stadsstrukturen bryts och ersätts med
en utspridd, transport- och energiineffektiv stadsbygd, som går ut över de
gröna kilarna.
Då vi tyvärr inte fick gehör för våra och andra miljöorganisationers
synpunkter i den utökade miljöprövningen av Norra länken, bl a slopande
av Frescati-tunneln och att välja Cedersdalsgatealternativet i stället for att gå
igenom Bellevueparken, kan vi inte stödja dess genomförande.
Osterleden kan inte accepteras. Den ger stora intrång i Nationalstadsparken,
genererar trafik över Ladugårdsgärde och skapar ett exploateringstryck inne i
nationalstadsparken.
I översiktsplanen borde det vara möjligt att laborera med tanken att
Stockholms hamn i framtiden får en mindre betydelsefull roll Vilken
planberedskap skall man då ha? Utsikterna att oljehamnen vid Loudden
försvinner bör stimulera till planering av området som en del i en utvidgad
nationalstadspark. Det vore för parken ytterst värdefullt att kunna
återvionna detta område. Hur utnyttja övriga hamnområden om dessa
friställs? Det är viktigt att poängtera närheten till nationalstadsparken och
att all bebyggelse i detta område måste utföras med hänsyn till dess inverkan
på nationalstadsparken. Det måste innebära att skalan och tätheten i
exploateringen hålls nere. Industriella verksamheter såsom sophantering
och återvinningsanläggningar kan inte accepteras om de inte har en direkt
koppling till nationalstadsparkens syften. Bara för att en
återvinningsanläggning har ett ekologiskt syfte kan den inte utformas hur
som helst och placeras angränsande till nationalstadsparken.

Vi vill att Stockholm skall vara en hamn-och sjöstad men det skall vara på
stadens och skärgårdens miljömässiga villkor. Vi anser att hela
hamnverksamheten måste utredas grundligt och opartiskt. En hel del frågor
angående tonagestorlek och val av bränsle måste lösas internationellt
mellan statena och hamnarna runt Östersjön.

Husarviken
Husarviken kan utnyttjas för viss bebyggelse. Den kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsen måste bevaras och ges en framträdande ro11 i
planeringen. Bebyggelsen får inte heller här anta sådana propotioner att den
stör det känsliga landskapsrummet kring vattenstråken. Husarviken är ju
ett av de få områden där en restaurering av naturmiljön beslutats.

Universitetets och KTHs lokalbehov och utveckling
Dessa institutioners säkert helt berättigade utvecklingsbehov måste tas
hänsyn till i ÖP, dock inte inom deras nuvarande o*.åder,. Det går inte att
uppfylla intentionerna med Nationalstadsparken - Ekoparken om den
villkorslöst underställs universitetets och KTH:s expansionsönskemål.
Utflyttningen av Socialhögskolan till Sveaplan och Orientaliska språk till
Kräftriket kan följas av fler utflyttningar.



Museiområdet på Norra Djurgården
I samband med utbyggnadsplaner för museerna krävde FFE en ordentlig
områdesplan för området från Källhagen t o m Museistaden bl a med
kollektivtrafikfrågorna belysta. Öp 96b& ange att en sådan plan skall göras.

Trafikplatsen vid Norrtull
Aven här behövs en områdesplan för att samordna Solna och Stockholm
och klara ut kulturvärden och trafiklederna. Området bör underkastas krav
på gestaltning av hög kvalitet med parklandskapet som dominerande
element.

Planprocessen
I förslaget till ÖP föreslås att Stadsfullmäktige delegerar til1
Stadsplanenämnden detaljplaner som finns beskrivna i ÖP när denna är
antagen. Dessa planer har inte blivit ordentligt belysta och offentligt
presenterade. Skall de sedan beslutas på ett icke offentligt sammanträde?
Trots remiss och samråd kommer det att vara mycket lätt att hänvisa till att
det funnits med i OP 96.och alltså är godkänt! Förslaget är en utmaning mot
en demokratisk planprocess och bör därför stoppas i papperskorgen!
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