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O Sammanf attning
Ekoparken har stora förutsättningar att bli vart lands värdefullaste område för natur,
kultur och friluftsliv - en turistattraktion av hög internationell klass. I det lagda
f örslaget har avvikelser gjorts frän det o mråde som diskuterats tidigare.
Kommunerna har inte behandlat Fiaderholmarna, Skeppsholmen och Kastell-
holmen. Det område som bör omfattas av nationalstadsparken bör vara Ekoparken
eventuellt med Skeppsholmen-Kastellholmen.

Grundprincipen i Ekoparken bör vara att ingen nybebyggelse ska komma till stånd
som tar i anspråk nya grönytor, samt att området i sin helhet ska ha rigorösa
bestäm melser f ör skydd åt natur- och kulturlandskap. Med hjälp av
"nationalstadspark" enligt NRL och ev komplettering med Naturvårdslagen
(naturreservat), Plan- och bygglagen (såirskilda omrädesbestämmelser) samt
Lagen om kulturminnen (kulturreservat, byggnadsminne) bör Ekoparkens värden
säkras. lnledningsvis bör skyndsamt ett interimistiskt naturreservat införas i minst tre
år, eftersom natur- och kulturvåirden hotar att gå förlorade i exploatring och felaktig
skötsel under processen. Staten iform av regering och riksdag måste se till att
Ekoparkens nationella natur- och kulturvärdena säkras. reel vilja till detta finns inte
hos varken Stockholms stad eller Solna stad. Tvärtom. så har trycket totalt sett ökat
sen regeringsbeslutet 1991 -11-21, genom att man bl a &iver stora projekt som
Österleden, Norra Länken och O5-2Ö04 i området.

Projekt Ekoparken WWF anser att regeringen/miljödepartementet slutgiltig bör ta
ställning för att slutgiltigt bevara området, vilket innebär att avvisä vissa
exploateringar, ge Ekoparken tillfredställande skydd för natur, kultur och friluttsliv
samt aktivt medverka till att arbetet inleds med att göra ekologiska skötselplaner,
restaureringsplaner, bullerskydd, försköningsproEarÄ, ekologis[a stadsdelsprojeki
för en uthållig livsstil i storstaden etc. Liggande förslag om nationalstadspark är
med vissa justeringar säkert en framkomlig väg.

1 INLEDNING

1 . 1 Allmänt
Hårmed avlämnar Proiekt Ekoparken WWF (PE) sitt remissvar, till "Förslag till skydd
för området Utriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgärden" (Ds 1994:03). Svaret
behandlar "Ekoparken" som det nu befintliga området och "nationalstadspark" som
det kommande skyddsinstitutet for hela eller delar av detta område.

Den mark som berors - Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Diurgarden - utgor ett
unikt område såväl i detalier i natur- och kulturobjekt som vad beträffar helheten
med arkitektoniskt intressanta hus i park och särpräglade stadsdelar. Naturen hyser
ett stort antal arter, varav flera mycket sällsynta.Grönskan i området kan nås av det
största antalet människor i Sverige på kortast tid och utgör en välbehövlig lunga för
rekreation, i*ott och friluftsliv. Natur-, frilufts- och kulturkvalit6erna är storartade
och tillräckliga för att fylla kriteriet att bli en natur- och kulturpark skyddad som
landets första nationalstadspark. En sådan skulle naturligtvis utgora en mycket
attaktiv turistatfaktion som få storstadsområden skulle kunna ståta med om ett
varaktigt säkert skydd stadgas och vissa exploateringar inte blir av. I så fall förs ett
kungligrt historiskt arv från Jaktparken Djurgarden och Gustavianska parken vidare
med ett ekologiskt synsätt till kommande generationer. Det kungliga historiska
parklandskapet kan pä så sätt bevaras för framtiden. Detta är den bärande id6n
bakom det arbete som drivs av Proiekt Ekoparken WWF
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1.2 Bakgrund
1 21 Äldre historia
Södra Djurgården (Valmundsön) omtalas första gången 1286 och 1452 överlät
Clara kloster området till kung Karl Knutsson. Vid riksdagen iVästerås 1SZ7
skedde indagning av kyrkans mark, därefter förfogade Gustav Vasa över all mark
på Södra och Norra Djurgården som fungerade som kungsladugård för
jordbruksproduktion Pä 1570-talet etablerar kung Johan lll sin "Dyregård på
Waldemarsön", en mindre jaktpark på nuvarande Södra Diurgården. Den
jaktintresseiade Karl Xl tog 1680 itu med att skapa en stor sammanhängande
jaktpark (diurgård) efter fcrebild från slott ute i Europa För att inhägna och skydda
sina hjortar gav Karl Xl i uppdrag att uppföra ett 2 m högt och 2 mil långt stängsel
runt om från Blockhusudden ända upp till Alkistan på Nona Djurgården. Under
Karl Xl börjar också Ladugårdsgärde att användas för militärövningar - Sveriges
äldsta militära övningsfält. Vistelse på Diurgården var tillgängligt for envar även
under jakterna. Djurgården användes således inte bara av de kungliga och deras
kretsar. även stadsborna sökte sig hit. Erik Dahlberg skriver 1662. "Bland andra
behagliga platser är Waldemar6ön (Sodra Djur{årdeny, där den kungliga
Diurgärden tir belägen, dä kungarna iaga vilt och otaligt mycket folk särskilt på
festdagar förlusta sig med spatserturer". Jaktparken sköttes av grindstängare,
skogvaktare och hovjägare.

Under stormaktstiden blev Stockholm Sveriges huvudstad och säte för riksdagen.
Detta ledde till att de som ville bestämma eller bevaka sina rättigheter skaffade sig
ett säte i huvudstaden. Christina Brahe byggde sig ett hus på Brunnsvikens väsfå
strand (Erahelund). Jacob de Ia Gardie bygger Jacobsdal (sedermera Ulriksdal). I

och med att Adotf Fredrik blev regent 1751 övergick Djurgården alltmer från
jaktpark till lustpark. Gustav lll köpte 1771 Prosthagen. och deirefter flera andra
fastigheter kring Brunnsviken I anslutning till Haga och Ulriksdal skapas under
1780-talet en Gustaviansk park kring Brunnsvikens stränder med arkitektur, teater,
rnusik och dans. Med hjälp av arkitekten Fre&ik Magnus Piper skapade Gustav lll
parkanläggningar i engelsk parkstil. Parkprojektet omiattade'hela Brunnsviken med
en rad utblickspunkter på olika platser längs vikens stränder. Centrum var ett
tempelinspirerat slott ritat av J.L. Deprez som påbörjades 1786 men avstannade
efter Gustav llls död 1792. Hovmannen C.G. Gjörwell skriverang Gustav llls planer:
"Om alla dessa pastorale planer verkställas, så komma våra barn en gång vancka
på bara elyseiska fält, allt ifrån Lofön, öfver Karlberg, Haga, Fiskartorpet hit ut till
Valdemarsön, forbi Tivoli, Frescati och Albano."

I 1809 års regeringsform fick Djurgården sin organisation fastställd som gäller'än
idag. Det kungliga enväldet avskaffades, men Djurgården skulle förbli under
kunqens enskilda disposition och inkomsterna därifrån skulle användas till
Djurgårdens förbättring och forskönande och för underhåll av vägar och koar.

Den s k Djurgårdsgärdesgården revs på 1820-talet och åren 1 829-89 hölls
kungens kvarvarande hiortar inhägnade vid nuvarande Hjorthagen pä Nona
Djurgården. De kvarvarande hjortarna flyttades sen till Gripsholm. lndustrialismen
fick sitt genomkott på 187G80-talet och förutsättningen var järnvägarnas tillkomst.
Jåirnvägen genom Lill-iansskogen. Hiorthagens gasverk och Värtahamnen blev
starten för exploateringen av Norra Diurgården. Riksdagens beslut 1879 cch 1989
om upplåtelse av mark till Stockholms stad utgör inledningen till Norra Djurgärdens
expioatering
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1906 motionerade Sven Palme i riksdagen om risken av att kungen upplät för
mycket lyggratte, på Söda Djurgården och 1913 väcktes frågan om att öa upp
Eänser för en bevarad, oförstörd natur på Diurgarden i en riksdagsmotion av Karl
Starbäck ( "ang Djurgårdens bevarande som naturlig park"). Slarbäck påpelar
risken med att Diurgårdens parkyta ständigrr minskar och kräver ett skydd för all
framtid

Det område som återstod att värna 1953 var ca hälften av den fria mark som fanns
på Dlurgardän (Norra och Södra) 1913 Den fick dock ett visst skydd då riksdagen
och Stockholms stad godkände 1963 års dispositionsplan för Djurgarden. 11063
års dispositionsplan fastställs att den nu obebyggda Djurgårdsmarken "för
framtiden avsättes till i huvudsak obebyggda rekreationsområdän (naturlig park).
Exploateringen av diurgårdsmark för såväl statlig som enskild bebyggelse iöreslås
vara i allt väsentligt avslutad". Detta har dock rivits upp genom påryckningar från
Stockholm stads politiker.

1.22 Modern historia
loktober 1990 gav ståthållarämbetet uppckaget att utreda förutsättningarna för ett
natuneservat inom Ståthållarämbetets markdispositioner på Kungliga Djurgarden.
Haga och Ulriksdal. Januari 1991 avlämnades utredningen "Ekoparken
sammanhängande natur- och kulturpark i storstad". Utedningen innehöll idöer om
att skapa och utveckla en sammanhängande natur- och kulturpark på forutvarande
och nuvarande kungliga domäner. Bapporten gav underlag för en riksdagsmotion i

ärendet och Projekt Ekoparken WWF.

Under våren 1991 började Ekoparken uppmärksammas alltmer i massmedia och
22 föreningar ställde sig den 14 maj 1991 bakom ett upprop om att bevara
Ekoparksområdet som en "nationell natur- och kulturpark". Tre riksdagsmotioner
som berörde området gick ut på en bred remiss iiuni 1991 . Boverket och
Riksantikvarieämbett skriver till regeringen med anledning av planprocessen i

södra Brunnsviken 5 juni 1991 (Japanskrapan m m). Den 25 augusti 1991
anangerar Ekoparkprojektet och "de 22 föreningarna" Ekoparkens Dag vid Stora
Skuggan. Krav pä ett byggmoratorium framförs i form av ett interimistiskt
naturreservat f ör grönornrådena inom Ekoparken. Den 5 november 1991
arnangerar Ekoparksproiektet en konferens. "Ekoparken - hot eller möilighet", med
berörda tiänstemän där även miliödepartementet deltog. Den 21 november 1991
beslöt planminister Görel Thurdin (c) med stöd av naturresurslagen att en
samordnad planering skulle verkställas för att tillgodose naturvårdens,
kulturvardens och friluftslivets intressen inom Diurgärden - Haga - Brunnsviken -
Ulriksdal Områdets avgränsning blir Ekoparken minus Fiäderholmarna

Den 12 december kom iordbruksutskottets betänkande med avslag av de tre
riksdagsmotionerna. I december 199'l bildades interimistiskt "Förbundet för
Ekoparken" omfattande ca 30 foreningar Den 4 februari gick finanslandstings-
rådet Ralph Lödel (m) tilt attack mot föreningarna och kallade dem odemokratiska
och "mörkermän". Den 15 mai 1992 presenterade Solna och Stockholms stad sitt
programförslag för Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården med anledning av
regeringsbeslutet 1991-1 1-21. De flesta exploateringarna kvarstod. Under hösten
1992 sluts Dennisavtalet och OS-2004 sätts i sjön. Solna beslutar om sitt program
januari 1993 och Stockholms stad beslutar för sin del i september 1993. Under
hösten 1993 lanseras begneppet "nationalstadspark" av planminister Görel Thurdin
(c) Un der våren 1 994 lägger regeringen san nolikt en proposition om
"Nationalstadspark" vilket innebär en ny paragraf i Naturresurslagen

L

\

\
L

!

\._



L

5

2 SYNPUNKTER PA FÖRSI3GET OM NATIONALSTADSPARK

2.1 Mål för Ekoparken som nationalstadspark
Proiekt Ekoparken WWF (PE) driver idön om att värna-vårda-visa. vilket innebär:
- att natur och kultur bör ges ett tillfredställande skydd for all framtid,
- att natur- och kulturvärden ska vårdas och återskapas,
- att besökare ska ges information om området och erbjudas programverksamhet.

Följande delmål bör Ekoparken som nationalstadspark uppfyll.a.

. VÄBNA
- Omrädet ska bevaras i forsta hand for naturvård, kulturvård och friluftsliv.- Den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas.- Visuella störningar, vatten- och luftföroreningar inkl buller ska aktivt
minskas.
- Området ska förskönas.
- Ett historiskt sammanhang ska tydliggöras.- bga byggproiekt ska tillåtas som skadar området eller tar nya gnönytor- Ev byggproiekt ska ha starka restiktioner mot skador under byggrtiden

Följande uppgifter bor utf öras inom vårda och visa:

' VÅHDA
- ekologiska skötselplaner, baserade på vetenskapliga inventeringar ska

utarbetas för Ekoparkens grönytor,
- speciella biotoppnoiekt ska startas för att öka den biologiska mångfalden

inom en särskild biotop (naturtyp),
- återinplantering av växt- eller diurarter i Ekoparken för att berika

området med arter som gått förlorade,- kulturminnen ska restaureras liksom parker och trädgardar,- ett ekologiskt synsätt bör i ökad utsträckning genomsyra boendet och de
foretag som verkar i Ekoparken.

. VISA
- fungera som en pedagogisk port till natur och kultur for Stockholms

invånare och besökare.
- marknadsföras som en unik nationell natur- och kulturpark.

2.2 Namn - begreppet park
Begreppet "park" är oerhort vittfrån oftast vild natur iordet "nationalpark", eller stikt
parknatur i "stadspark" till en samling aktiviteter i "företagspark" eller "teknologipark"
utan naturanknytning. Karl Starbäck använde beEeppet "naturlig park" i sin motion
1913 som också användes i 1963 års dispositionsplan för Diurgarden.

Begreppet "Ekopark" kan definieras som en ekologisk natur- och kulturpark av
nationell status, där människan ingår som en naturlig del. Snarlika begrepp är t ex
biosfärreservat som kan omfatta hela landskap. PE anser att ordet "Ekopark" eller
"Stockholms ekopark" är ett bra egennamn för området. "Nationalstadspark" är ett
utmåirkt begrepp för det institut som man vill skydda med, iämställt med
nationalpark. nationalälv etc. Nationalstadsparken kan sålunda hänforas till en lag.
Man kan sälunda tänka sig ilera Ekoparker runt om i riket som skyddas med hiäLp
av nationalstadsparkinstitutet. En nationalstadspark bör ha kontakt med en storre
tätort (stad), medan ekopark även ska kunna etableras iglesbebyggda delar.
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Bedan nu finns "ekomuseum" på flera ställen i landet som spinner på temat natur
och kultur, t ex i Bergslagen.

Här föresläs att området Ekoparken officiellt kallas "Stockholms Ekopark" med
kunglig logotype, populärt "ekoparken". Pä engelska bör namnet vara "Royal
Ecopark of Stockholm". For att lyfta fram Ekoparken som en attraktion bor såväl ett
svenskt som ett engelskt namn etableras. lntresset för området internationellt
kommer att- vara mycket stort dels som turistområde dels som ett exempel på
uthållig storstadsutveckling. Det rir viktigt att ordet nationalstadspark förekommer
som undenubrik i texter fcr att markera områdets status, t ex "Stockholms ekopark -
landets f orsta nationalstadspark".

2.3 Gräns
PE har avvikande synpunkter på gränsdragningarna och foreslår alternativ (se
kartbilaga). I Forslaget om nationalstadspark har ytterligare områden jämfört med
Ekoparksavgränsningen införts. Man kan mycket väl indefiniera Skeppsholmen-
Kastellholmen. Att dåiremot utesluta områden på Norra Djurgarden ger fel signaler
eftersom den nya §7 NRL innehåller termen "historiska landskap".Gärdet, KTH,
Viirta-Frihamnen-Loudden, Hjorthagen har alla ett starkt historiskt forflutet som
Diurgårdsmark och måste ingå. Hamnen, Östra stationsområdet och nyare delar av
Bergshamra bör få en exta kommentar att här inte idagfinns samma höga natur-
och kulturvärden som i övriga området. Möilighetena att dessa områden i framtiden
genomgår forändringar i positiv riktning ökar dä. Så kan Bergshamra bli en
ekostadsdel och fila av sin betongprofil, hamnen kan stimuleras att avveckla de
miliöfarliga transporterna o s v.

Det åir viktigt att inte avgänsningen gors for att möiliggöra vissa exploateringar. Om
avgränsningen kvarstar i nuvarande form blir slutsatsen att delar av Ekoparken
skyddas nu och resten skyddas när kampen år avgjord kring främst Nona Länkens
och Österledens *agningar och trafikplatser samt OS-2004. PE anser att dessa
proiekt idag är helt oförenliga med Ekoparken/nationalstadsparkens syften.

I förslaget till nationalstadspark försöker man säkra spridningsvägarna mellan
Ladugårdsgärde och Lill-Jansskogen på Norra Djurgården vilket är lovvärt,
korridoren är dock ismalaste laget. Om hela Gärdet-Hjorthagen ingår i

nationalstadsparken och en skötselplan håår tar särskild hänsyn till den biologiska
mångfalden kan den biologiska mångfalden stärkas. Spridningskorridorer i hela
Ekoparken ut till det yttre gröna bältet måste stärkas vilket är en viktig uppgift for en
skötselplan. En sammanhängande grönstruktur är viktig med bevarande av den
biologiska mån grf alden

De principer som bor vara styrande för gnänsdragningen bör vara det historiska
kungliga parklandskapet väl skilt från stenstaden manifesterat i jätteekar, vidare
nuvarande kungliga forvaltningsområden samt starka historiska samband.

Föliande synpunker läggs på de avvikelser som föreslås iDs 1994:3 gentemot
Ekoparkskartan (bil 1 ).

iab Skeppsholmen - Kastellholnten och F1ädxholmarna föreslås inga.
a) Tillägget Skeppsholmen och Kastellholmen är bra därför att dessa öar
liksom Ekoparken avviker från stenstaden samt har en marinhistorisk koppling med
västra delen av Södra Djurgården. Detta ställer naturligtvis krav på att
grönstrukturen på öarna strikt bevaras. Bor ingå.
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b) Fiäderholmarna har samma förvaltare som Kungl Djurgården och var enda
skillnaden mellan Ekoparksområdet och kommunernas programområde. Bör ingä.

2 Sv*iges Fadio - vissa ambassadomräden fuesläs utgä.
Flera områden som föreslås ingå i nationalstadsparken har samma stränga
restriktioner för tilltäde som detta område, sårskilt i Diplomatstaden intill och t ex
vid nybygget Kinesiska ambassaden. lnom SR:s område finns "stenskjulet", en
stallänga med exterior från 1750. På Artillerikyrkogarden intill ligger gravar från
Laboratorium, äldre namn för Stockholms tygstation. Skälet för integrering med
nationalstadsparken är att området har "hus i park känsla", att ambassdområdet bor
hållas ihop samt att en stark militärhistorisk prägel finns som hänger ihop med
exercisfältet Ladugardsgärde. Omrädet bor absolut ingä.

3 SyCöstra Gärdet med Giirdesskolan, Filmhuset m m fqeslås utgå.
Områdei har en luftig, nyexploaterad prägel där Ladugårdslandäts landskap

fortfarande känns. Filmhuset bidrar till den arkitektoniska bredden i Ekoparken
liksom Konstfack och Gärdesskolans funktionalism. Omrädet bör absalut ingå för
att det har Gärdetatmosfär samt för att motverka ytterligare naggningar av
Ladugardsgärde.

4 Sydvästa Gärdet med Starrbäcksängen, Kl m m fqeslås utgä:
Området är inte i sin täthet väsenskilt från de delar av Gärdet kring Tessinparken
som iir med. Detta ger ett ojämnt och svårforståeligt intryck. Gärdet som helhet
bryter av så tydligrt mot stenstaden söder om Valhallavägen att det historiska
landskapet kan uppfattas. I området ingar en stor mängd grova diurgårdsekar med
hotade arter. Swartlings ridhus, A1:s miltärhögskola och gula villan har alla ett stort
kulturhistoriskt intesse. Omrddet bor absolut ingä.

5 Hiorthagen-Gasvsket föresläs utgä:
Kring Gasverket i Hjorthagen växte under slutet av 1800-talet en arbetarstadsdel
upp som dels har flera intressanta hus, dels som helhet ger ett enhetligt intryck med
en lågmäld bebyggelse som tar hänsyn till berget. Arbetarlängan Abessinien är ett
typexempel på en bebyggetse som smälter väl in i Hicrthagsparken. Både elverket
och gasverket har ett mycket stort kulturhistoriskt väirde, delvis uppforda av Boberg
med trädparker. Gasverket är som helhetsmiliö värdefull därfor att man kan följa
gasproduktionens utveckling i över ett sekel. Att gas idag fortfarande produceras i

området är en bra förutsättning för kulturmiljöernas bevarande. Gasverket och
Abessinien har Stockholms kommun definierat sorn riksintesse för kulturminnes-
vården. medan BAÄ indefinierat hela området i riksintresset. Området bör absolut
ingä.

6 Nxra Djurgardens inst.område meci KTH, fröda korsefs sjuknus. Östra
station. froslagstulls sjukhus foresläs utgä:

Detta område består av hus i park och har stora kulturvärden främst äldre
institutionsbyggnader i KTH, Böda korsets siukhus, Östra station, Boslagstulls
sjukhus. Även om alla hus inte har högsta skyddsklass så är det en helhetsmiljö av
stort viirde vilket även RAÄ och kommunen avgränsat. (enligt Översiktsplanen
område 41 . sid 103). Möjligen kan området söder om iärnvägen ges en
särskrivning, eftersom där finns stenstadsbebyggelse. Omrädet bar absolut ingå

7 Värtahamnen-Frihamnen-Loudden fqeslås utgä
Kan en hamn ingå i en nationalstadsparken? Som helhet är det ett asfalterat
område med hög transportaktivitet. Längrtradare dundrar förbi, containrar hanteras
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etc. A andra sidan har omrädet kvalit6er a'r riksintresse för kulturminnesvården
såsom frrhamns-magasinen från 1910 samt flyghangaren som är föremål f ör
byggnadsminnesförklaring. Som biotop är hamnen intressant och kompletterar
övriga omräden. En stor mängd sällsynta ruderatväxter finns i hamnen varav den
tvåspetsade fingerörten är en av de absoluta rariteterna. Under häckningstid har
päträffats ovanliga fåglar som turkduva, tornfalk och svart rödstjiirt. Att göra ett
naturreservatsförordnande i en hamn kan syfta fel men att med
områdesbestämmelser eller kulturmiliöbestämmelser komplettera nationalstads-
parken som i sina huvudlinier utgår från mer parkartade områden bör fungera.
Hamnområdet eir ett historisk landskap med biologisk och kulturell mångfald och
bör drirfor ingå i nationalstadsparken med vissa särbestämmelser. Kulturhusen bör
bevaras och ett program för att få bortfula och bullrande miliöer bör etableras. lngår
hamnen i nationalstadsparken kan proiekt drivas av typen "ekologisk hamn i

Ekoparken" och liknande där t ex oljespill omhändertas effektivare än idag,
avgasutsläpp från båtar minimeras och iärnvägen avlastar den orimligt intensiva
långfadartrafiken. Överhuvudtaget kan det miljöfarliga godset ifrågasättas. En
intressant minimiljö med diurgårdskänsia är Finska parken med grova
diurgårdsekar, inte långt från den pittoreska Värtans järnvägsstation.
Nordsluttningen av Gärdet är viktig i spridningskorridoren med bl a grova ekar och
bör därfor ingå i ett ev naturreservat . Tegeluddsvägen föreslås som ny Eäns (se
kartbilaga 2). Bör absolut ingå med siirskilda bestämmelser och g'änsjustering.

8 Berghamra föresläs ingå.
Bergshamra är i sin helhet inkluderad i nationalstadsparken vilket accepteras men
kan diskuteras. Området har en 6Gtalsprofil som kan forsvaras utifrån Ekoparkens
pedagogiska funktion som en arena för utbildning inom samhällsplanering och
arkitektur; men Iiksom hamnen är området märkbart hardare exploaterat än andra
områden och hårt kringskuret av motorleder. En särbestämmelse liksom fo{.
hamnen och stenstaden väst Östa station är motiverat. Men området ska ingå i

helheten. Precis utanf ör tätorten vidtar i norr abrubt Karl Xll:s vilda
bjornjaktlandskap. I öster möter vi de kulturhistoriska villorna i Stocksundstorp och
den idylliska Bockholmen. I söder möter ett Gustavianskt arv med Tivoliparken och
Kraus Eav samt kulturhistorisk standbebyggelse i Nedre Bergshamra. Moderna
delar av' Bergshamra bör ingä i nationalstadsparken, Cock omfattas av
särbestämmelser.

Sammanfattningdvis för punkt 1-8 så bor alttså inte helheten idet historiska
kungliga landskapet plottras bort eftersom det stor begripiigheten och därmed
forståelsen för att göra en sammanhängande natur- och kulturpark överhuvudtaget.

9 OmrädenutanforEkoparkenlfareslagennationalstadspark.
Det har under processens gång till PE framkommit framställningar om att "borde
inte x ingå i Ekoparken". Områden som föreslagits har varit Nacka strand, LidingG
Bogesund, Vanadisparken, Karlbergsparken, Norra kyrkogården, Lilla Frösunda,
Ulriksdalsfältet, Järvafältet, Tegelhagen-Rådan-Margareteborg, Kevinge och
Cedergrenska tornet med park.

Ekoparken är ett relativt homogent parkområde med stark kunglig tradition och
förvaltning. Att inkorporera alltfor mänga randområden ger inte samma lätt
identifierade gränser och därnred inte samma pedagogiska/psykologiska kraft i

skyddet. Modellen är i stället att skapa länkar av områden som skyddas med
kompletterande bestämmelser för att säkra Ekoparkens spridningskorridorer ut till
det yttre gröna bältet. Det ä oerhört viktigt att man i propositionen påpekar vikten av
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att spridningsvägarna in till Ekoparken inte får bli minche än i dag, eftersom det
&abbar målsättningen att bevara biologisk mångfald. Känsliga områden som de
ovannämda bör särskilt nämnas. Om nägot ytterligare område skulle inkluderas
anser PE att Tegelhagen-Bådan-Margareteboig lSollentuna kommun) ä det mest
naturliga ur gränsdragningssynpunkt. Området har en rik biologisk mångrfald med
grov älde barrskog och bl a häckande duvhöksamt en viktig ekologisk funktion
som spridningskonidor mellan Ekoparken och Järvafaltet samt Edsviken-Rösjön.

PE anser sålunda att de hittills angivna gränserna för Ekoparken också ska gälla
Nationalstadsparken, dock med lagFe skyädsklass for vissa'angivna omräden e-ntig
bifogad karta (t ex Loudden-Frihamnen-Vlirtahamnen, del av Östra station och
Bergshamra) samt ev tillägget Skeppsholmen-Kastellholmen (se kartbilaga 2).

2.4 Lag
Det har i olika omgångar av kommunerna foreslagits ett lappverk av skyddsformer
för att ta hänsyn till naturvårdens, kulturvårdens och friluftslivets intressen.
Problemet är att skapa större sammanhängande områden samtidigt som
Ekoparkens områden har vitt skilda kvalit6er. Kärnområden för naturvården bor ha
natuneservat liksom deras spridningskonidorer som dock har läge naturvärden.
Det finns kulturminnesområden med hus i park som t ex västra Diurgarden medan,
kulturminnesområdet Husarviken-Hiorthagen är mera tättbebyggt liksom Nona
Djurgårdens institutionsområde. Fri-Vrirtahamnen-Loudden har lite grönyta men
däremot natur- och kulturvärden i form av objekt; hamnmagasin olh sattsynta
växter.

Man kan ha byggnadsminnesområden med stora naturvärden, eller naturreservat
med ingående stora kulturvärden, eller kanske en ny speciallag "Lex Ekoparken"
som samfällt kan ta hänsyn till mixade natur- och kulturvärden. Man kan se
forslaget om en nationalstadspark som en "Lex Ekoparken". Det viktigaste är att det
blir ett statligrt reservat med statliga skyddsbestämmelser, eftersom komrnunerna
hittills visat höga ambitioner att exploatera och låga ambitioner att ge ett hållbart
skydd. Naturvårdsverkets riksintresselista har missat att ta med Ekoparken som
riksintresse for naturvard och friluftsliv vilket bor påpekas.

Största problemet på kort sikt är avverkningar av den gamla grova barrskogen och
ädellövskogen såirskilt de grova ekarna. och det är också där som natur- och
friluftsvärdena är som störst. Ett interimistiskt skydd bör därför snarast inrättas.
Nationalstadsparken behöver ocksä sannolikt kompletteras med befintlig
skyddslagstiftning enlig nedanstående

Steg 1: Snabbt inrättande av interimistiskt naturreservat (§1 1 NVL) över hela
Ekoparken inklusive Bergshamra, hamnen och stenstaden väst Östra
station. Detta för att inte värden ska fcrskingas under processen.

Steg 2: lnrättande av "nationalstadspark" i hela Ekoparken plus Skeppsholmen-
Kastellholmen. Såirbestämmelser för Bergshamra, hamnen och
stenstaden väst Östra station.

Steg 3: Ev komplettering med naturreservat, kultureservat. statliga byggnads-
minnen etc för att stiirka skyddet för delar inom och vid nationalstads-
parken. Föliande delreservat innanför kan då vara aktuella.
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1. KulturreservaUSkeppstrolmen-Kastellholmen samt Gasverket-Hiorthagen
2'. Naturreservat/Söda Diurgärden-'-adugardsgärde-Fjäderholmarna

Nona Diurgärden, Brunnsviken; Bellevue, Haga, Tivoli, Stocksundstorp,
Bergian, Kräftriket Ulriksdal och Sörentorp Ev även Skeppsholmen-
Kastellholmen.

3 Omrädesbestämmelser o dyl för Bergshamra, hamnen och stenstaden väst
Östra station Byggnadsminnesförklåring för flyghangaren och
frrhamnsmaqasinen inom hamnen.4. Natuiesqvat fix Ekoparkens spridningsvägar ut tilt det ytte Gröna bältet.
Aktuella omräden kan vara Södra Järvafältet- lgelbäckens tillrinnings-
omräde. Margareteborg, Rösjön, Norra Lidingö, Bogesund, Nacka strand.

3 KOMPLETTERANDE FÖPSL,AG OCH SYNPUNKTER

3.1 Värna - hot mot Ekoparken/Nationalstadsparken
Man kan konstatera att kommunernas program styrker de skyddsvärden som
anförts av bevarandeintressena, men man- drar i huvudförslaget ("Progam för
planering") inte rimliga slutsatser av detta konstaterande. Det kvarstär en mängd
stora och små exploateringar, särskilt från Stockholms stads sida. De forslag till
skydd som presenteras riskerar därför att inte hålla, eftersom tycket totalt sett okar
via projekt som Norra Länken-österleden, OS-2004/Husarviken, Vetenskaps-
staden, Japanskrapan. Expo-97, m m. Sedan miljödepartementes beslut fattades
1991-11-21 om samordnad planering har läget t o m forvärrats ur bevarande-
synpunkt eftersom Dennisavtalet slutits och O5-2004 dragit igång sin kampanj med
förslag på stora OS-anläggningar i Ekoparken.

Kommunerna framhåller gäna att nuvarande lagstiftning räcker och att de klarar att
hantera bevarandevärdena i Ekoparken. Oät gör ?et definitivt inte. Det är
kommunernas exploateringsintressen ihop med bygg- och fastighetsbolag som har
varit problemet från början. överlåter miliödepart-ementet ansv-aret för Ekoparken
på kommunerna så innebär det att man går till ruta 1, eller snarare minus 1 ,

eftersom exploateringsintessena fått upp farten under perioden. Då börjar kampen
på nytt cch då återstår endast att vända sig till internationella miljöorganisationer
och en internationell miljöopinion för att rädda de kungliga parkområdena kring
Stockholm. Ekoparken har ett stort antal nu kända exptoåtringshot hängande över
sig som också medför olägenheter under byggrtiden, med buller, forfulning, tunga
transporter Jag har bedömt att de sväraste hoten mot Ekoparken är följande
exploateringar:

Österleden
Norra Länken: Norrtull - Bellevue - Kraffiket - StorängsbotteniVärtahamnen
Husarviken - Storängsbotten (O5-2004)
Norrtull - Japanskrapan
Vetenskapsstaden - Nona Djurgardens institutionsområde
Expo'97
Kaknäs skiutbana
Sörentorp
Exploatering intill Ekoparken i Solna
Trafik och buller

1 österleden
Förutom själva vägen är byggande av driftcentraler. schakthål avgastorn och
avgasutsläpp påtagliga miliöstörningar Lindarängsavf arten gör leden till e n
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tillfartsled till city Störst skada åstadkommer de markvärdestegringar och
följdexploateringar som uppstår dåtr leden kommer upp Det blir lika svårt att stoppa
fölidexploateringarna som själva österleden. Trafikplatsen ligger mycket strategiskt
för att via den s k katalysatoreffekten inkräkta på kringliggande gnönytor Vare sig
trafikplatsen vid Frihamnen/Borgen kommer till stånd eller inte måste Lindarängs-
vägen stängas av för privatbilar och omkringliggande grönytor på Ladugardsgärde
ev säkras med naturreservat. Bedan nu skapas sår på Djurgården i samband med
de provborrqringar som görs för Österleden och Norra Länken.

2 Norra Länken; Norrtull - Bellevue - Kräftriket - Storängsbotten/Värtahamnen
Norra Länken kan teoretiskt planeras med hänsyn till Ekoparken, men den
hittillsvarande planeringen har prioriterat ekonomin istället för miliön. Dragningen
genom Bellevue hotar träden och borde ersatts av Cederdalsgatan. Groteska
alternativ i öppen dager vid Storängsbotten har forelagits flera gånger vilket är helt
otänkbart. Norra Länken blir sannolikt ett mycket riskfyllt projekt för Norra
Diurgarden såväl under byggtiden som efter. Var ska t ex schaktmassorna läggas?
Ett absolut förbud mot deponering av schaktmassor inom Ekoparken måste införas
så att inte fadäsen med igenfyllningen av Linvävartorpet upprepas. Den enda
möjligheten att gora nationalstadsparkens skydd trovåirdigt åir att Nona Länken blir
ett odiskutabelt miliövänligrt proiekt med slutpunkt i Värtahamnen.

3 Husarviken - Storängsbotten (OS-2004)
Denna stora utbyggnad (3 000 lgh + kommersiella lokaler) kan komma till stånd om
gasproduktionen avvecklats 1997 och om marken kan saneras på gifter. En
sanering för bostäder blir sannolikt mycket dyr (1-2 miliarder inkl gasverksftyttning)
och därmed ges incitament for en sto exploatering vilket drabbar Ekoparken.
Husen slar in i landskapsbilden vid Fiskartorpet, ytterligare vägar krävs. Projektet är
t o m ett större problem än den nu avvisade exploateringen av Bergiusvägen.
Problemet med bostadsbebyggelse i stor skala i Husarviken åir risken att man i en
senare etapp tar steget över till Fisksiöängssidan. I Husarviks-tävligen föreslogs
1000 lägenheter vid Fisksjöäng och i OS-planerna finns träningsarenor redan
inritade. Syftet med Husarviksprojektet är att via statliga OS-garantier kunna
bekosta ett olönsamt byggproiekt som ska ge en avstamp in på Norra Djurgarden.
Bostäder är det i särklass dyraste och olämpligaste för tomten. Liksom
Japanskrapan, Storängsbotten och Frihamnens foreslagna tafikplats ligger detta
precis ikanten på naturmarken vilket är en viktig förutsättning för framtida
expansron.

Man bor säga nei till den tänkta exploateringen och istället iförsta hand lyfta fram
gasverkstomten som ett pedagogiskt industriminne samt tillåta en enstaka
småskalig bebyggelse av kulturell karaktär typ konserthus, tivoli, museum,
allaktivitetshus liksom att evakuera de fula skiulen i Storängbotten-Storängskroken.
Vidare kan man utnyttja befintliga lokaler inom gasverkstomten för vissa
institutioner från Vetenskapsstaden, för att berika "Energiparken" kring Hjorthagen.
I båda fallen med full respekt för riksinfesset i gasverket. Det är viktigit att man får
en Eön övergångszon mellan den göna sidan av Husarviken och den anda sidan
kring gasverkstomten.

4 Nontull - Japanskrapan
Denna smala gröna remsa mellan stenstaden och Brunnsviken viktig. Därfor bör
inga nya grönytor bebyggas. Hagaparken bör istället utvidgas på den gamla
"bensinstationstomten". Området mäste forskönas/lyftas och utgora en vacker entrö
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mot Hagaparken. lntessant i sammanhanget är att Stockholms fastighetskontor
fortfarande ckiver Skanskas Japanskrapa som de flesta betraktar som helt ute.

5 Vetenskapsstaden-NonaDiurgardensinstitutionsomräde
Det är en alltför kraftig expansion som planeras i Kräftiket - Albano - Roslagstulls
sjukhus som dock bör reserveras för Vetenskapsstaden. Risken for att
lokalbehoven svämmar över inom Ekoparken år betydande och redan nu bor en
avlastn ing . styras över till de underf örsörida södra regiondelarna t ex i

Novum/Flemingsberg. Att inga goda bygglägen finns kvar visäs med all önskvåird
tydlighet i geologihusets föreslagna placering som totalt utraderar den sista typiska
Diurgärdskullen i Frescati som också hyser sällsynta växter. Vidare riskeras ätt den
arkitektoniska helheten i vissa områden slås sönder p g a förtätningar och
sviårigheter att passa in nybyggnation med den äldre kulturhistoriska bebyggelsen,
detta gällei. t ex Roslagstulls siukhus, Kräftriket och äldre delar av KTH. Detta har
redan inträffat i Frescati som päminner om ett utställningsområde niir det gäller
arkitekturstilar. Att sänka Roslagsvägen och knyta ihop Frescatiområdet bör utredas
noga.

6 Expo'97
Expo'97 åir ett proiekt som inte bör underskattas som hot. Man ska med "tillfälliga
byggnader" sätta upp industipaviljonger kring Brunnsviken,vilket f n har en negativ
inverkan på området kring Bergianska, eftersom det ger ingång- till
följdexploateringar. Bisken äir att paviliongerna blir kvar vilket anda ''tillfälliga
byggen" i Ekoparken vittnar om. Avvecklingen av t ex Fisksiöäng åir på gång, män
det har varit yttrst svårt att få bort denna skräpiga, kriminella skjulstad soÅ stått
kvar iöver 30 ar. "Tillfälliga byggen" har blivit en klassisk metod att komma åt att
bebygga Norra Djurgarden. Nåir det sen "redan äir förstört" har det varit lätt att
fortsätta. Storängsbottenområdet åir ett lysande exempel dåir man nu föreslar Norra
Länken i öppen dager enligt det senaste forslaget.

7 Kaknäs skiutbana
Ett typexempel på Stockholms kommuns bristande vilja att skydda området visar
hanteringen av Kaknäs skiutbana. I samband med att staden övertog markområdet
vid Kaknäs 1948 redovisades att den där belägna skjutbanan var oforenlig med hur
området skulle användas. Trots att "Program for planering" har fastslagit att
skjutbanan skulle bort försöker skytteintresserade tiänstemän på fritidsförvaltningen
förlänga tillståndet och dåirmed bullret till 1999 Detta exempel visar att inte ens ien
så begränsad fråga som Kaknäs skiutbana kan Stockholms kommun visa en
enhetlig bevarandeambition. Kaknäs skiutbana var innan skyttet en av de finaste
våtmarksområdena på Diurgården med bl a häckande tofsvipa och gulärla.
Fortfarande finns en trängd skara rara växter som t ex norrlandsstarr. Så länge
skiutbanan tänger undan naturvården och det rorliga friluftslivet finns alltid risken
att naggningar drabbar området, nu senast genom bågskytte för O5-2004. Om
skyfiet avlägsnades och inget bågskytte etablerades genom OS-2004 så skulle
Kaknäs kunna återskapas till en mycket vädefull våtmarkslokal for diur- och växter.

I Sörentorp
För att kunna få underlag till en pendeitågstation försöker Sollentuna och Solna
samsa kring en exploatering i Sörentorp och strax norr därom i Margaretheborg-
omrädet. Detta klipper av den ekologiska spridningskorridoren såväl ut mot
Järvafältet som mot nordöst via Edsviken-Rösjön. For att säkra spridningskonidoren
bör området upp till Tegelhagen i Sollentuna säkras i naturreservat alternativt
inlem mas i nationalstadsparken.
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9 Exploatering intill Ekoparken i Solna
Farhågorna att endast Ekoparken blir den enda större gnöna lungan i Solna anas
mer och mer i takt med att Solna stad täpper till sina Eönytor. Utanför Ekoparken,
väster om E4 vid Frösunda, Ulriksdals pendeltågstation och Järva krog, planeras
stora exploateringar när koniunkturen vänder. Dessa nämnda utbyggnader innebär
att slitaget på Haga-Brunnsviken och Ulriksdal ökar. Solna som Sveriges hårdast
exploaterade kommun bör tvingas ompröva sin inriktning att härdexploatera längs
E4, samt alt börja slå vakt om den kvarvarande grönytan åt en ständigt ökande
befolkning. Exemplet Solna visar hur destruktiv den antagna regionplanen är som
forutsätter en stark tillväxt för redan expansiva kommuner.

10 Trafik och buller
Redan nu bör delar av Lidingövägen, Bergshamraleden, Roslagsvägen och E4
bullerskyddas genom vägsänkning, plank, murar, vallar och vegetation.
Lindarängsvägen och Biörnnäsvägen bör redan nu stängas av för biltrafik.
Samtliga vägar ovan bör fä bättre övergångar (ekodukter) for att underlätta
passage för rnänniskor och diur.

Trafiken är ett mycket stort problem oavsett vilka exploateringar i övrigt som
tillkommer och detta måste åtgädas. Det största problemet på kort sikt är bullret
som ä en plåga. dels utestänger folk från vistelse ivåra centrala grönområden.
Max 40 dB A är Naturvårdsverkets norm för rekreationsområde, och den bör
tillämpas for de exklusiva delarna av Ekoparkens Eönytor. En höge norm, 50dB A
bör kunna tillämpas i öwigt (ei 55) utom vid lägen som åir direktexponerade mot
trafikled.

Godset från Värtan-Frihamnen-Loudden bör styras över på iärnväg.
Långrtradartrafiken ligger på en oacceptabel nivå. Hamnen bör ej expandera, utan
regionens uthamnar i Nynäshamn och Kapellskär bör expandera. Nynäshamn
främst for miliöfarligt gods.

3.2 Vårda - Skötsel och lörvaltning
Dem splittrade markägarsituationen ställer stora krav på förvaltarorganisationen.
Det finns anledning att överväga en centaliserad struktur vilket innebåir att en eller
flera konsulter tar fram skötselplaner för natur, kultur, friluftsliv, landskaps-/parkvard
inom området som sammanställs till en plan. De olika markforvaltarna yttrar sig
över planen som fastställs i samråd med länsstyrelsen. naturvårdsverket och
riksantikvarieämbetet. Därvid utses en tillsynsman för hela området knuten till
ståthållarämbetet eller en fristående stiftelse, modell Skiirgårdsstiftelsen.

Till tillsynsmannen bör finnas knutet en skötselgrupp/referensgrupp med
representanter från de olika förvaltarna. Varje forrvaltare behåller sin personal för
detaliplanelagda områden medan sammanhängande gröna ytor i sin helhet
förvaltas av ståthållarämbetet via Djurgårdsförvaltningen resp Ulriksdals
slottsförvaltning. Som stöd för tillsynsmannen kan även kommunernas tiänstemän
inom naturvårrd, kulturvård och friluftsliv fungera.

En skötselplan bör innehålla vad området ska ha för mål i området som helhet och
for delområden. I planen bör framgå vilka områden som iforsta hand ska brukas för
friluftsliv/idrott, nöjen resp biologisk mångrf ald/naturvärd etc. Viktigt är att f f a den
maskinella parkskötseln ersätts av en ekologiskt inriktad skötsel där biologisk
mångfald sätts i främsta rummet. Det akuta problemet iust nu är att väna den
biologiska mångfalden genom att få stopp på tädavverkningar i området. Därfor
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måste ett interimistiskt skydd till som gör att inte naturvärden förskingras under
utredningstiden.

3.3 Visa
Det är viktigt att när Ekoparken inrättats som nationalstadspark så måste ett
samordnat program för inrikes och utrikes besökare finnas liksom utbildnings-
proEam för liirosäten. For att parken ska kunna fungera gentemot turister åir det av
yttrsta vikt att gänserna ilr tydliga så att man fattar nåir man är inne. Det vore då
olyckligrt om nationalstadsparken bara blev "den del av Ekoparken som är
skyddad". ldag visas nämligen sevärdheter upp i form av rara växter i Frihamnen
och berguv på Gasverket. Undertecknad har flera gånger guidat arkitekter och
samhällsplanerare i området. Det är då naturligrt att visa såväl Kungshamras
studentbostäder som Ulriksdals slott. Som turist.- och utbildningskoncept fungerar
Ekoparken bra redan idag. Besökare uppfattar helheten direkt om de har en karta.

Det stora antalet museer och anda sevädheter med Naturhistoriska riksmuseet,
Vasa, Skansen, Gröna lund. Kaknästornet, slotten m m bidar till att göra området
till Sveriges i särklass största samlade turistattraktion. Detta ger stora
förutsättningar för att området blir norra Europas mest besökta turistområde, vilket
också är ett viktigt argument for bevarandet. Ekoparken som nationalstadspark
sätter Svrige och Stockholm på kartan, tillför inkomster sarnt ger ett gott exempel
på "den goda staden". Genom att ge området status som "nationalstadspark" ges
goda forutsättningar att lyfta området som en helhet av ett kunglig historiskt arv
forankrat i ett parklandskap.

TbrrrrkW
Henrik Waldenstöm
Proiekt Ekoparken WWF
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