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Stoc!<holm den 14, aprii 1996

]ordbruksutskottets
ordförande

Lennart Dal6us
Riksdagen

100 12 Stockhohn

tsäste L,ennart Dal6us!

Ang. Nationalstatlsparken och behervet av ell hearing

Den 1 januari -[995 blev ornråc*et {-Jlriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdery ofta kallat
Ekoprarken, Sveriges och l.ärlder"rs första nationalstadspark.

VIutinns den seriösa lreree{ning oc-:h det engagemang jordbruksr-itskottet visade denna fräg.r
hösten 199-tr . Den borgertriga regeringen tog då ör,el. ärendet och visade pr.*r, pil err rnycket
r,ärdefutrl politisk Frxocess som ledde fralll ttll det lagstadgac"le skrrddet.

NationalstaclsparLen är ett uttryck för ett folhligt pngagellr-ilng (i Förbundet för Ekoparken är
vi 43 organisalioner r:red c;a 200.000 ruledtremlnar, se l:ilaga 1) i Agenda 2l,strategins amda"

Vi ser ntr hur denna lag inte respekteras utan hela frågan hotar att urarta till ett prälrtigt
rniljöfiasko. Det sltullle i sii fall få mycliet otryckliga fö1jcler. Förutom ;rtt oåterkalleliga
skador sku[}e uppstä får al]mänfteten ett trevis på att det inte lönar sig att engagera sig [ör
mitrjön.

Det positiva i ärendet är attr genoln en r^etatir,t enkell sanrorduillg av planeringen för olika
ir"ltressen och pro.iekt skulle utomordentligt gocla lösninger för alla parter kunna komrna tl{l
s{ånd. Och det på kort tid. Detta ,r.illl vi redogll-ra [ön.

Då riksdagen har fattat ett entrräll'igt lbeslurt onl r-lationatrstadsparkel'l och ptriuler firrris inorr"r
rergeringen på nya nationalstaclparker ser r-i riet som angeläget att utvecklingen nu snarast
följs upp av clet trtskott soln halbäst kr,ulskaper ärendet.

Vi skultre därför uppsli;rtta att snarasI få ti]l slåncl en dialog med Er octrr utskotte[ i c]etta
ärende.

Med vänlig hälsning

Richard Murray
Ordförande

Bitraga: Förteckning över Förlbundet för Ekoparkens rnedtremsföreningar, se oulstående sida

Kopia för känneclor:r tiltr: lliksdagens jordbrukstrtskott
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Förbundet fiir Ekoparken
43 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Till Miij ödepartementet

Remissvar angående Lrinsstyrelsens rapport 1996:2, Samordningsuppdraget om Ulriksdal-
H a ga-B r unn sv i ken -Dj ur går den

Sammanfattning

Förbundet for Ekoparken (FFE) hade hoppats att detta remissvar skulle gå i glädjens tecken.
Istället är kampen om den nya nationalstadsparken Ekoparken hårdare än någonsin.
Länsstyrelsens rapport ger inget stöd i den kampen mot de aktuella hoten. FFE anser att
situationen nu är så allvarlig att frägan åter måste flonas till riksdagen.

FFE anser att riksdag och regering nu måste göra absolut tydligt att rnan avser att slå vakt om
Ekoparkens omistliga natur- och kulturvärden. Det innebär bl.a. att man måste awisa en
mtingd nu planerade exploateringar i Ekoparken, att manbor driva på framtagandet av
ekologiska skötselplaner for park- och naturområden, restaureringsplaner for kulturbyggnader,
bullers§dd, lorskönande insatser, projekt för en uthållig livsstil i Ekoparkens bostadsområden
m.m"

Den foreliggande rapporten från länsstyrelsen tar bara upp bevarandefrågorna på lång sikt och
struntar i de ntiraliggande, många hoten. Om dessa hot blir verklighet kommer det inte att
finnas någon park värd att bevara på denna långa sikt"

Läget är allvarligt

I-änsstyrelsens rapport är skriven på ett sätt som är ägnat att lugna och vilseleda opinionen,
undanhålla riksdag och regering från insyn, hålla ideella foreningar utanfor samt bana väg for
orimliga exploateringsplaner. Rapporten blir ett exploateringsdokument. Medverkan från
länsstyrelsens natur- och kulturvårdare kan inte spåras" Vi anser att rapporten har stora brister
Det är av yttersta vikt att riksdag och regering inser situationens allvar.

Nationalstadsparken el ler Ekoparken?

"Nationalstadspark" är ett juridiskt begrepp och inte ett egennamn. Ytterligare två områden,
ett i Trollhättan och ett i Uppsala, är foreslagna som nationalstadsparker. Det blr då forvillande
att, som länsstyrelsen foreslår, kalla området i Stockholm for "Nationalstadsparken". Som
rapporten konstaterar är namnet Ekoparken etablerat och därlor rekommenderar FFE att detta
namn används som beteckning på denna nationalstadspark"
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Samverkansgruppen

Det är forståeligt att länsstyrelsen ser ett behov i att samordna fastighetslorvaltarna i en
samverkansgrupp. Men det är märkligt att man inte inser vikten av ett nära samarbete mellan
dessa och de ideella organisationerna. De ideella organisationerna hänvisas till en referensgrupp
som ska träffas någon gång om året. Detta betyder att exploateringsintressena ges r.lppdraget
att forvalta denna nationalstadspark medan de ideella organisationerna hålls utanför" Detta
baddar fiir ett mycket dåligt samarbetsklimat.

Samverkansgruppen har träffats i över ett år. Vi forvånas över att arbetet givit ett närmast
omärkbart resultat. Varlor är parken inte s§ltad? Varfor fär besökaren inte veta att han
befinner sig i en nationalstadspark, som efsteratinäratvå år redan? Den bästa informationen
om nationalstadsparken är den karta som tagits fram på FFE:s initiativ tillsammans med bl.a"
Stockholms stadsbyggnadskontor.

FFE kräver att bli representerad i samverkansgruppen och i den s"k. "Grönska-gruppen"
Grupperna behöver tillforas kompetens från i området verksamma foreningar.

Expansion av högre utbildning och forskning i parken

Det inflytande Stockholms universitet och KTH haft på rapporten är anmärkningsvärt.
Universitetets kompetens framhålls medan Riksmuseets, Världsnaturfondens och ideella
foreningars kompetens fortigs. Vidare har länsstyrelsen givit utrymme for ett stort avsnitt orn
vikten av expansionmöjligheter for universitetet och KTH. Inte med ett ord berörs att just
dessa institutioners expansion hitintills utgjort det största problemet i denna nationalstadspark.

FFE anser att etttydligt besked bör ges till universitetet och KTH att dessa institutioner inte
bör kunna räkna med några nybyggnationer i detta område i fortsattningen. FFE vill påminna
om att universitetet i sitt remissvar på forslaget om nationalstadspark angav att nägra
ytterligare byggnader inte var aktuella. Expansionen måste ske inom existerande byggnader
och utanfor nationalstadsparken, exempelvis i Värtan-området och på Sodertorn" Sedan dess
har ett par nya stora byggnader tillkommit och flera nya planeras. Länsstyrelsen ifrågasätter
inte detta utan uppmuntrar snarast universitets expansion i området. FFE har i frågan om det
kontroversiella Fysikcentrum gått med pä att detta byggs i Albano men på ett sätt som passar
in i parken. FFE motsätter sig bestämt den foreslagna utformningen.

Inga ifrågasättanden eller bevarandeambitioner kan skönjas vid den genomgång av stora
projekt som sker i rapporten. Norra länkens positiva effekt for Roslagsvägens inre del lyfts
fram, men inga problem noteras med dess dragning genom Belleweparken, risken for
avgastorn i Albano, tunnelmynningar som spränger sönder landskapet vid Roslagstull,
avgastorn och tunnelmynningar samt starkt ökad trafik vid Frescati i det kansliga
Laduviksstråket. Länsstyrelsen ger en skev bild av Norra länken.

Principiella frågeställningar behandlas inte, såsom tillkomsten av Geohuset utan detaljplan, de
överklaganden av olika detaljplaner som gjorts och regeringsrättens behandling av ett sådant
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ärende. Detta är en stor brist i en rapport som utger sig for att behandla implementeringen av
riksdagens beslut.

Förvaltning och vård

Inte heller "Grönska-gruppens" arbete tycks ha givit några resultat. Gamla, ekologiskt
värdefulla jätteekar ftills precis som forut och ingen ekologisk skötselplan finns. Varken FFE,
Världsnaturfonden eller riksmusdet ingår i denna grupp, vilket är en stor forlust for gruppens
kompetens.

Oful Iständi gt om den översi ktl i ga pl aneri nglen

I samband med Stockholms stads arbete på en ny översiktsplan kommer en fordjupad
översiktsplan flor Stockholms del av nationaistadsparken att tas fram. Den tidigare framtagna
översiktsplanen for Östra Brunnsviken och Norra Djurgårdens institutionsområde underkändes
med motiveringen att den saknade trovärdighet i ett långsiktigt perspektiv, att den behovde
kompletteras med beskrivningar av kulturvärden och att planen skulle bygga på en större av
kulturlandskapets värden. Läget är således ett helt annat än det som framställs i länsstyrelsens
rapport. Arbetet med den fordjupade översiktsplanen frr nationalstadsparken beräknas bli
ftirdig under denna höst. Åven Solna håller på med en översiktsplan for sin del av
nationalstadsparken. Det är av största vikt att prejudicerande beslut i detaljplaneärenden inte
tas innan dess översiktsplaner är klara.

Det finns anledning att påminna om att riksdagen i sitt beslut om nationalstadsparken forutsatte
att översiktsplaneinstrumentet skulle utvecklas for att tillgodose parkens behov" Så har ännu
inte skett. Det finns anledning for regering och riksdag att folja upp att så sker och att
översiktsplaneringen verkligen bygger på ett skydd f'or det historiska landskapets natur- och
kulturvärden. Länsstyrelsen har påpekat att kunskapen om kulturvärdena är ofullständiga och
behöver utvecklas.

FFE vill i detta sammanhang påpeka betydelsen av buffertzonerna. f)essa är viktiga atttai
beaktande i lorhållande till nationalstadsparken. Detta är någonting som länsstyrelsens rapport
heller inte behandlar. Exempel på viktiga frågor i buffertzonen är Sollentunas utbyggnad av
Margareteborg och Solnas byggande på västra sidan av Uppsalavägen längs med nordvästra
delen av Brunnsviken.

Länsstyrelsens ambition att minska trafikens störningar är mycket värdefull" För att det ska
realiseras måste dock staten ge direktiv till Vägverket att prioritera detta arbete högt. En
utredning av möjligheterna att sänka ned och överdäcka Bergshamraleden är mycket
angelägen. Att Norra länkens Frescatitunneln ökar trafiktrycket mycket kraftigt på
Roslagsvägen norr om Frescati ar dock ingenting som länsstyrelsen nämner. Större vägar intill
eller genom parken bör gestaltas med vegetation och bullerskydd så att den negativa
upplevelsen av trafiken minskar. Hastighetsbegränsningar på de större vägarna bör också
övervägas.
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Fond för Ekoparken

En positiv utveckling av parken kräver resurser. Dessa kommer att betala sig genom att
området kommer att fungera som ett mycket slagkraftigt inslag i lanseringen av Stockholm for
kultur-, kunskaps och upplevelseturism. En modell skulle kunna vara en fond till vilken staten,
kommunen, fastighetsforvaltare i parken och privata sponsorer avsätter pengar. I fondens
styrelse bOr de ideella föreningarna beredas plats. De ideella foreningarnas betydelse for
utvecklingen av Ekoparken kan knappast underskattas. Förbundet for Ekoparken organiserar
idag 43 organisationer, däribland Stockholms läns hembygdsförbund, stadens och länets samt
en mängd lokala naturskyddsforeningar, Svenska turistföreningen i Stockholm,
Friluftsfrämjandet i Stockholm, denroioger, vandrarefrreningar, idrottsforeningar och
kulturforeningar. Sammariagt representerar florbundet därigenom över 200.000 medlemmar"
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Richard Murray
ordforande
Förbundet for Ekoparken
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