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Slutligen görs en bedömning för vissa
ändringar som fjnns jnom området" Vjd
från förändringarnas miljöpåverkan och
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5 BEDÖMNING AV FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

1 INLEDNING

Miljöförvaltningen nedogör i detta koncept för några av de miljöpro-
blem som finns inom Stockholms delen av området Ulrjksdal-Haga-
Brunnsvjken. Inledningsvis lyfts motiv för områdets höga skydds-
värden fram j form av citat hämtade från olika beslut och handlings-
program. Därefter redovjsas mjljöproblem av betydelse i området
under rubrjkerna luftföroreningar, markförsurning, markföroreningar,
vatten och buller.

Miljöpåverkan på områdes sjöar/recipienter redovisas under Stockholm
Vattens avsnjtt. Mjljöförvaltningen berör inte fr"ågorna om flora och
fauna, ekologiska samband och rekreationsvärden, utan hänvisar j
dessa frågor ti11 Stockholm Frjtid och regionplanekontoret.
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För arbetet svarar från hälsoskyddsavdelningen: Gunnel Blomqvist,
Mats Gothnier, tekniska avdelningen: Gunnar Holmqvist, Anna Haden-
ius, Per Andersson och från miljöskyddsavdelningen: Maria Lundberg,
Lotten Sjö1a der.
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Box 38024
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BEsÖKsADREss:
RoSE}TUNDscarAN 60
SrocxHor-u

TELEFAX:
08-616 96 40

TeLenoN:
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2 SAMMANFATTNING

Regeringens uppdrag innebär att Stockholm och Solna kommuner ska
redovisa hur kommunerna i sin planering avser att tillgodose natur-
vårdens, kulturmjnnesvårdens och friluftsl jvets intressen i området
kring Haga-Brunnsviken samt Ulrjksdal och norra och södra Djur-
gården. Regeringen betonar behovet av en utredning av områdets
framtida användning utifrån kraven i hushållningsbestämmelserna j
NRL2och3kap.
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ådets skyddsvärden framhålls i flera handlingsprogram och polit-
a beslut tex Översiktsplan för Stockholm 90, Miljöp1an för Stock-
m, Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Stockholms län 1983,
urvårdsverkets handl ingsprogram Natur-90, Landstingets Regionplan
1 och Fritjdsförvaltningens Friytor i Stockholm 1984. Ett 1ämp-
t sätt att säkerställa delar av området för naturvårdens- och
luftslivets intressen är, enligt förvaltningens mening, att bilda
naturreservat som är föreslagna j 0versiktsplan-90.
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Närheten till sto
I uftföroren i ngar ,

En beräkning av k
är högre än vad n

lastningen av luf
hårt dr"abbat av f
ningen snarast må
ytterligar"e skada
möjlighet att 1ok
att byta svavelha
svavel minska"

rstaden medför att området är kraftigt påverkat av
som fö1jd av b1a vägtrafjk och energiförsörjning.

väve- och svaveldepositjonen visar att belastningen
aturen 1ångsiktigt tå1. På grund av den höga be-
tföroreningar och det tunna jordtäcket är området
örsurning. En slutsats av detta blir att belast-
ste minska för att mark och vegetation inte ska ta
. Den del av depositionen som det finns störst
a1t påverka är torrdepositionen. Exempelvis genom

ltiga bränslen mot miljövänligare kan utsläppen av

Inom området finns platser med kända
ingar. Dessa kan få stor betydelse vi
av områdets vattenrecipienter är ocks
ar. Vjd eventuella förändringar inom
ti I lkommande belastning negativ, varf
lösas. Vjd trafjkomläggningar måste t
vatten (tvattning av tunnlar) behandl

0mrådet genomkorsas av stora trafikleder, vilka medför stora buller-
störningär j stora delar av området. Beräkningar visar att rekrea-
tionsomiåden runt Brunnsviken berörs av trafjkbuller om 55 dB(A) upp
till 500 meter från vägen. Möiligheter att begränsa bullerstörning-
arna genom skärmningar och överbyggnader måste studeras närmare.

När det gä11er planerade förändringar kommer en ev utbyggnad av alla
de 9000 1ägenheter som redovisas j KBP 1991-95, institutioner och
arbetsplatier att jnnebära mycket stor mjljöpåverkan på området. Det
totala'trafikarbetet ökar vilket jnnebär ökad belastning av föroren-
ingar ti11 luft, mark och vatten. Det innebär också att naturmark
naggas i kanten, tillgäng1ig friyta minskar, samtidigt som fler
människor kommer att röra sig i området.

För enstaka förändringsobjekt har vjssa generella bedömningar
gjorts. Vad avser Östärleden (placering åv ventilationstorn etc)
hånvisas tjll synpunkter som lämnas i samband med en särskild remjss
som behandlas i Mjliö- och hälsoskyddsnämnden 1992'05-12.

eller misstänkta markföroren-
d ändrad markanvändning. Många
å hårt belastade av förorening-
tj I lrinningsområdena är al l
ör dagvattenhanteringen måste
rafikens dag- respektive spol-
as.
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MoTrv rön oNnÅoETS sKyDD

Beslut och handl ingsprogram

I följande beslut och handlingprogram finns motiv för områdets
skydds värde:

Reger i ngsbes I utet :

"Regeringen konstaterar att stora delar av onrådet kring Haga-Brunn-
sviken sant Ulriksdal och norca och södra Djurgården inon Solna och
Stockholns kommuner är av riksintresse för kulturminnesvården. 0m-
rådet berörs dessutom av de särskilda hushållningsbestämmelserna f 3
kap. NRL för vissa områden i landet. Planeringssituationen i området
är konplicerad bl,a. ned hänsyn till de starka bevarandevärdena,
friluftslivets intressen och statens övriga intressen i området.
Regeringen delar nyndigheternas bedönning att områdets frantida
användning behöver klarläggas i ett samnanhang. Regeringen beslutar
ned stöd av 6 kap 2§ lagen (1987:12) om hushållning med naturre-
surser n.m att Solna och Stockholms kommuner skall redovisa hur
konnunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (1957:10)
avser att tillgodose naturvårdens, kulturninnes- vården och fri-
luftslivets intressen i området kring Haga-Brunnsviken sant Ulriks-
dal och norra och södra Djurgården",

översiktsplanen för Stockholm 90

Att avsätta värdefulla delar av området som naturreservat redo-
visas som viljeinrjktning i översiktsplanen för Stockholm 1990.
Följande utdrag är hämtade ur 0p- 90.

N2 Sydöstra Djurgården

)mrådet ingår i ett större onråde, södra Djurgården som är av
riksintresse för kulturninnesvården. 1nrådet ned helhetsmi ljö,
naturområden och värdefulla byggnader bör bevaras, Områdets höga
naturvärde tillsarmans med dess stora värde för rekreation gör att
södra Djurgården bör säkerställas som natumeservat.

N3 Nordöstra Djurgården

Nordöstra Djurgården innehåller såväl naturmark som anlagda parker
och viss bebyggelse. )mrådet är av stort intresse för naturvård,
kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Karaktäristiska är ek-
bestånden med sina nånghundraåriga ekar. Här finns även annan ädel-
lövskog, tall- och granskog, öppen ängsnark samt Stockholms största
alkärr i den igenväxta llggleviken. Områdets höga naturvärde till-
sarmans med dess stora värde för rekreation gör att norra Djurgården
bör säkerställas som naturreservat.

N4 Ladugårdsgärde

Ladugårdsgärde är ett av Stockholms viktigaste, tätortsnära fri-
områden, Inom onrådet finns äldre bebyggelse av intresse för kul-
turminnesvården. )mrådets mark är i statlig ägo och regleras genom
ett avtal från 1963. 0mrådets stora värde för rekreation gör att
ladugårdsgärde bör säkerställas som naturreservat.
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N5 Brunnsviken

Brunnsviken och dess stränder utgör ett attraktivt natur- och park-
landsskap med stort natur- och kulturvärde sant flera kulturhistor-
iskt intressanta byggnader. För att värna om dess kvaliteter bör ett
särskilt program göras i samarbete med Solna. Brunnsviken är prio-
riterad i programnet "Stockholns sjöar" och har restaurerats, bla
som badsjö.

I'li 1jöplan för Stockholm

Som stadens handlingsprogram för miljöfrå
Stockholm, som godkändes j kommunfullmäkt
målen för mi 1jöpol itiken dels 1ångsiktigt
ioden (ca 5 år). Här följer några av måle
vattnet, mark och växtligheten och luften

gor
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gä1 1er M

5 juni 1

els under
ör b1a fy

iljöplan för
989. Här anges
programper-

sisk planering,
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* Sjöar och vattendrag
skapas. Målet är att
genom att ge möjlighe
luftsaktjviteter (Lån

En planering som tar hänsyn till rådande naturförhållanden och som
strävar mot en stadsbygd i ekologisk balans (långsiktigt och under
programper i oden ) .

återställs så att en bättre ekologisk balans
kunna ti1 lgodose männjskornas rekreationsbehov
t till bad, båtsport, fiske och andra fri-
gsiktigt).

En reducerad deposition av försurande och andra giftiga ämnen ti11
njvåer som naturen kan tåla (1ångsiktjgt).

Bevarande av de friytor som behövs för rekreatjon och frjluftsliv
(under programperioden) .

Nedbringa halten av föroreningar och störningar från trafjken så att

*

*

*

turen e
bes I uta

männ i skors älsa och välbefinnand e ej påverkas negativt och att na-
siktjgt mål skall härvjd gä1la att
eD, riktvärden och planeringsmå1
n ( 1ångsiktigt).
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skal I inneh llas överallt i stade
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Regionplanen 1991 (Landstinget 1991) har som mål att skapa goda
miljöförhållanden, främja näringsl jvets utveckling, utnyttja stads-
bygden effektjvt och framförallt förbättra balansen mellan regionens
olika delar. I regionplan fastläggs en rad strategier för bla be-
byggelse och bevarande.

Bebyggel se

Avgränsa bebyggelsen så att viktiga grönområden så 1ångt möiligt
inte bebyggs.

Begränsa intrång och störningar från utbyggnader som berör bevar-
andeområdena.

Lokalisera ny bebyggelse med särskild hänsyn till kollektivtrafiken.
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Bevarande

Avgränsa de viktiga grönområden som så 1ångt möj1igt inte bör
bebyggas.

Undvik andra förändringar som försämrar områdenas värdefulla
egenskaper.

'Vidta särskilda skyddsåtgärder där så behövs.

När det gä11er bevarande områden finns vissa stora områden angivna.
Igelbäckens dalgång - Brunnsviken är ett av dessa. Grönki len krin-g
dbn inre delen av Järvafältet längs Igelbäckens dalgång bör behållas
öppen. .Särskild hänsyn nåste tas tfll detta vfd angränsande utbygg-
nader. )mrådet kring Brunnsviken bör ej exploateras ytterligare med
hänsyn till starka riksintressen och regionala 'intressen för bevar-
ande. amrådets sanband ned Norca Djurgården och Igelbäckensdalen bör
inte försvagas, Där exploateringstrycket är stort mot bevarande-
områden kan aktiva bevarandeinsatser bli nödvändiga.

I stadens gransknings PM av förslaget ti11 regionplan sägs: Storsta-
den son helhet nåste planeras utifrån niljöhänsyn. Teknik, försöri'
ningssystem och fysisk struktur måste målmedvetet väljas så att
storstadens utbyggnad sker i balans ned miliön. Grundkaraktären som
en naturrik storstad får inte gå förlorad. Det är alltså inte enbart
stadens ongivningar utan storstaden son helhet som skall vara i
ekologisk balans. Inte ninst för invånarna i regionens kärna där
marken är som mest exploaterad är det väsentligt att lättillgängliga
grönonråden finns att tillgå, Värdet av de nära grönonråden för
daglig rekreation och naturupplevelse i Stockholn försvinner dock i
regionplanens resonenang on stora obrutna naturområden ett par mf I
utanför stadskärnan" Exempel på sådana mycket värdefulla näronråden
är bl a Djurgården, Haga-Brunnsviken.
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Naturvårdsprograrmet för Stockholms län (Länsstyrelsen, 1983) anges
Norra Djurgården och Södra Djurgården som områden med höga natur-
värden. Deisa områden (ca 300 ha stora) motsvarar j stort sett över-
siktsplanens naturmarksområden N2, N3 och N4.

Friytor i Stockholm (Frjtidsförvaltnjngen, 1984) presenterar en
jnväntering av vetenskapligt-kulturella naturvärden i Stockholm.
Närmare 20-av de obiekt och områden som redovisas faller inom det
aktuella området. De flesta av dessa objekt och områden (botaniskt-,
zoologiskt- och geologiskt intressanta) ligger inom de områden som

översiktsplanen avser att bevara.

Natur 90 (naturvårdverkets handlingsprogram) säger bl a att

- mark och vattenonråden med särskilda naturvärden skall generellt
undantas frän exploatering likson ekologiskt särskilt känsliga
områden. Bebyggelsplanering nåste fränia en långsiktfgt barkraftig
bebyggelsesiruktur, begränia konsumtionen av nark och vatten och
mifule miliöeffekterna av avfall, aYgaser, buller och avloppsvatten,

- Vägtrafikanläggningar, flygplatser och andra konnunikations'
an-läggningar bör inte byggas ut i områden ned höga kultur- och
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naturvärden och i övrigt endast då de är nödvändiga med hänsyn till
trafiksäkerhet och samhällsnytta i övrigt eller nedför minskade
sanlade föroreningar och bul lerstörningar. Kommunikations-
anläggningar och ledningssysten skall inte påtagligt skada eller
störa natur- och kulturmiljön.

I miljöpropositionen 1990/91:90 (En god livsmiljö) sägs bl a att
kommunerna bör i sin fysiska planering slå vakt om mark- och vatten-
områden av betydelse för friluftsliv och naturvård. Behovet av grön-
områden skall tillgodoses 'i den konmunala planeringen.

Förslag ti 1 1 säkerstäl lande

Ett lämpligt sätt att säkerställa delar av området är, enligt för-
valtningens mening, att bjlda de naturreservat som föreslås i
Oversiktsplan-90.

MILJÖPROBLEM I OMRÅDET

LuJtföroren inqar

Luftföroreningar ger förutom hälsoeffekter som t.ex. luftrörsbesvär
och risk för cancer även upphov till ett flertal mer regionala
effekter såsom försurning, markskador, skogsskador, övergödning samt
skador på byggnader och kulturföremå.l. De ämnen av störst betydelse
för dessa effekter är kväveoxider och svavelföreningar. Aven kolvät-
en och ozon kan ha stor betydelse för vissa av dessa effekter. Vj
har här valt att i första hand studera de effekter som påverkar mark
och natur.

Den klart största källan till kväveoxidutsläpp är transportsektorn i
vi lken vägtrafiken dominerar. Vägtrafiken står även för det största
enskjlda bidraget ti11 kolväteutsläppen. De största svavelutsläppenj Stockholm härrör från uppvärmnjng av bostäder och jndustrier.

Längs Europavägarna inom området bedöms halterna av kväveoxjder vara
så höga att de tjllsammas med svaveldjoxjd och ozon kan ge upphov
till djrekta toxjska effekter på växtligheten. Även traflkens ut-
s1äpp av kolväten kan ge toxiska effekter på växtligheten. 0säker-
heten är dock större vad gäller kolvätenas direkta effekter.

Stora lokala belastnjngar kommer att uppstå vid tunnelmynningar i
anslutning ti 1 1 de föreslagna trafiklederna. Aven vjd venti latjons-
tornen ökar belastningen jämfört med idag.

Miljöförvaltnjngen har under 1988 utfört mätningar av våtdeposition
av svavel- och kväveföreningar vid ett 20-ta1 platser i Stockholm
bla Kastel lholmen, Phi 1 ipshuset och Hjorthagens kyrka. Torrdeposi-
tjonen beräknas utifrån uppmätta halter av N0, N0, och S0r.
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Deposjtjon av svavel och kväve till olika områdestyper j Stockholm.
Enheten är kilo kväve/svavel per hektar och år, 1988.

Områdestyp Våt deposition
Kväve Svave 1

Torr deposition
Kväve SvaveI

Total deposition
Kväve Svavel

Innerstaden

Förorter

Fri luftsomr.
(Kanaan)

14

9

5

19

15

9r5

2L

15

11

7

6

6

5

5

4 5

14

10

5

f

L

Våtdepositionen är förhållandevis konstant, vilket beror på att det
som våtdeponeras ti11 största delen är 1ångdistanstransporterat.
Torrdeposjtionen är däremot tjll stor del proportjonell mot halten
av föroreningar j luften.

Mätresultaten från undersökningen samt en allmän bedömning av
områdets 1äge ger att den genomsnjttljga totaldepositionen 1988 av
svavel respektive kväve bedöms ligga j intervallet 11-15 kg/ha år

ardera ämne. Totaldepositionen av svavel inom området var 19BB
nära innerstaden och kring Värtan, ca 15 kg/ha år. Total-

itjonen av kväve var högst i områden kring innerstaden,ca 15
år, och 1ängs europavägarna, upp mot 20 kg/ha år. Idag har

jtionen av svavel mjnskat något beroende på att S0r-halten j
n minskat. Depositjonen av kväve har jnte förändrats nämnvärt

1988.

för v
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Naturvårdsverket har angett allmänna gränser för krjtjsk belastning
på olika typer av marker beträffande totaldeposition av kväve och
svavel. För kväve anges den kritiska belastningen till 5-15 kg N/ha
år. För svavel anges den kritiska belastningen till 3-8 kg S/ha år.
För kväve kan den kritjska belastningsgränsen i de känsligaste eko-
systemen (t.ex.ängs- och hagmark), vara så 1åg som 3 kg N/ha och år.

En bekräftelse på sambandet mellan vägar och påverkan på vegetation
redovisas i undersökningen "Uppföljningen av skogsskador i
Stockholmsregionen". i denna undersökning som utförts av ett antal
kommuner i Stockholmsregjonen kunde ett starkt statjstiskt samband
påvisas mellan närhet tjll hårdtrafikerad väg och höga barrförluster
på gran. Jämför avsnittet om skogsskador.

En slutsats som kan dras vad gä11er belastningen av kväve och svavel
är att den snarast måste minskas kraftigt för att mark och vegeta-
tion ej ska ta ytterligare skada. Den del av deposjtionen som det
fjnns störst möjlighet att lokalt påverka är torrdepositjonen. Ex-
empelvis genom att byta svavelhaltiga bränslen mot miliövänligare

Skador på byggnader, kulturminnen mn

Luftföroreningar ökar nedbrytningstakten av alla typer av byggnader
och minnesmärken. Under 1900-talet har omfattande skador i Stock-
holmsregionen kunnat dokumenteras. Inom området finns ett stort
antal byggnader och föremål av högt skyddsintresse. Det är i första
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svavelföreningar som accelererar nedbrytningsprocessen. Nya
k har visat att kvävedioxid har en starkt synergistjsk effekt j
natjon med svaveldjoxjd, och därmed kan förstärka nedbrytningen
t flertal material.

Räkneexempel: Kväveoxfdutsläpp år 1990 och år 2005

För att åskåd1iggöra vilken effekt de jnom området planerade trafik-
lederna har på kväveoxjdutsläppen från trafiken, har beräkningar
utförts för år 1990 och år 2005. Beräkningarna omfattar hela om-
rådet, dvs även delar inom Solna kommun.

De framräknade trafikflödena för år 2005 gäl ler för ett tänkbart
avgiftssystem. Exempel på antagna emissjonsfaktorer och fordons-
sammansättningar vjd de oljka årtalen är att personbjlarna år 2005
släpper ut 0,6 g N0x/fordonskm och att andelen tung trafik över 3,5
ton har satts till B % för båda årtalen.

De viktigaste vägarna som ingår i beräkningarna är för år 1990
E4:an mellan Sollentuna och Norrtu1l, E3:an mellan Danderyd oc
Roslagtull, Bergshamravägen, Va1ha11avägen samt de större väga
norr och öster om Valhallavägen. För år 2005 tillkommer den de
den föreslagna Österleden som ligger inom Stockholms stad,
Värtalänken och Bel levuelänken.

,

h

rna
lav

Nedan redovisas utsläppen av kväveoxjder från vägtrafiken inom om-
rådet år 1990 och år 2005. För 2005 redovisas även utsläppen om

trafiken ej ökar över 1990 års njvå och föreslagna trafikleder ei
byggs.

Kväveoxider (ton/år)

Utsläpp från vägar år

Utsläpp från vägar år

Utsläpp från vägar, men
ingen trafikökning

Utsläpp från vägar i
hela länet

1990

2005

2005

1 300

850

600

32 000
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1988

Ur tabellen kan utläsas att de lokala kväveoxidutsläppen från
vägtrafjken kommer att minska med drygt 30 % fram tj I I år 2005
trots att beräkningarna bygger på att trafikarbetet jnom

området beräknas öka med ca 40 %.0m däremot ingen trafjkÖkning sker
inom området mjnskar utsläppen med drygt 50 %,
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Övriga störningskäl lor - tekniska anläggningar

* Stockholm Energi Värtaverket

Värtaverket har stora utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och
stoft. Utsläppen är dock främst en regional fråga. På grund av höga
skorstenshöjder hamnar plymnedslaget utanför området. Utsläppen för
1990 var onormalt små, ca 90 ton svaveldioxid och 70 ton kväveoxi-
der, vilket förklaras med att elpriserna var mycket 1åga och vintern
var mild. Vid ti11ståndsprövnjngen i Koncessjonsnämnden 1991 redovi-
sades en prognos över utsläpp ett normalår, där man beräknat att
utsläppen av svaveldioxjd kommer vara 400 ton och kväveoxider 700
ton per år.

* Värtan-Loudden industriområde

De största utsläppen ti11 luft från Värtan-Louddens jndustriområde
härrör från de tunga transporterna tjll och från området. Dessa ut-
s1äpp är medräknade j beräkningarna över emjssjonerna från trafiken.* Färjetrafiken

En annan större utsläppskälla är färjetrafiken i Värtan-Loudden. I
projektet "Mi 1 jövän1 iga godstransporter i Stockholm" , som jnitierats
av Mj 1jöberedningen (numera planeringsberedningens kansl i ), pågår
arbete med att bedöma miljöstörningar från färjetrafjken och dra
slutsatser om vilka åtgärder som behövs vidtas för att mjnska stör-
ningarna. Det har diskuterats om färjorna bör elanslutas när de
ligger j hamn för att minska utsläppen av kväveoxider. Enlj
ningar skulle detta minska utsläppen j hamnområdet med ca 1

kväveoxider per år, vjlket är en betydande förbättring. And
natjv som djskuteras i projektet är möjljgheterna att ställ
bättre motorer ur miljösynpunkt och avgasrening.

* Roslagstul 1s sjukhus

t beräk-
0 ton
a alter-
krav på

g

0
r
a

L
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Roslagstulls sjukhus har en destruktionsugn för riskavfall. Förbrän-
ningen medför utsläpp av saltsyra, kvicksilver och stoft. Under
hösten 1991 har rökgasrening installerats, vilket innebär att ut-
s1äppen kommer att minskas krafigt, med ca 90%, från och med 1992.

* övrigt

På fastigheten Hjorthagen
en anmälan en1 igt mi 13ösk
Bolaget har även ansökt o
Förvaltningen avser att b

med förbehållet att verks

l3 vid Husarvjken har ett bolag lämnat jn
yddslagen att starta en betongstation.
m ett tillfä11igt bygglov för 5 år.
evi 1ja företaget att bedriva verksamheten,
amheten anses oförenlig med planerna på

bostadsbebyggelse e1 1er park vjd Fisksjöäng, på grund av rjsk för
bul lerstörningar och dammning från transporterna.

q

o
«oo

Poo
l
o
cn
d
!
6cc
fo

g
:

L

L

20



I

f

4,2 Markförsurn i nq

Stockholms län drabbas hårt av försurning beroende på den höga
luftburna belastningen av föroreningar (främst svaväl och kvåve),
och att de tunna jordtäckena och beiggrunden generellt har då1ig
buffringsförmåga. Marken tj I lförs ståndigt föioreningar och föriur-
ande ämnen genom deposjtjon. Tungmetallei kan ackumuleras j marken
under 1ång tid. Med ett sjunkande pH sker en ökad rörlighet av a1u-
mjnium och andra giftiga metaller i markvätskan. Samtidigt sker en
förlust av näringsämnen som ka1 ium, kalcjum och magnesium, vj lka är
viktiga för vegetationen. Generel lt sett ökar Al-hälterna drastjskt
när pH i marken sjunker under 4,4.

I samband med projektet "Markkemj i Stockholms län,, (
1989) provtogs 68 st marklokaler i länet. Resultatet
ende 1åga pH-värden. I övre mineraljordsskjktet (ca 1

värdet_i pH (KCl) 4,L2, I normal svensk skogsmark ljg
kring 5,0 i denna njvå. Detta innebär att lånets marli
gånger surare än omgivande skogsmark.

Länstyre i sen ,

v j sar genomgå-
0 cm) är medel-
ger pH på om-
nästan är 10

Inom länef är de centrala delarna
bade av markförsurning. Rapporten
10 km avstånd från centrum har et
kartan framgår hur pH i mark avta
att framstä I I a den grovt förenk I a

lna och Stockholm) värst drab-
ar att 20 st provpunkter,
nomsnittligt pH på 3,96.
mot centrala Stockholm.

artan har resultat från läns-

i nom
På
För

(So
vis

tge
r in
dek

styrelsens provpunkter använts (fyrkanter) ti I lsammans med resultat
från den undersökning som gjordes- i samband med en skogsskadeinven-
tering 1989 (prickar).
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Inom området har 1änsstyrelsen 5 st provtagningspunkter:

Loka I Jordmån

pH

KCI
Humus
0-5 cm

pH
KCI
Mineral
10-20 m

AI mekv Al
/1009 mekv/1009
Humus Mineral
0-5 m 10-20 m

L

C

Ulriksdal,
Solna

Haga,
Solna

Manil1a,
Stock ho I m

F i skartorpet ,

Stock ho I m

Lilljansskogen,
Stock ho I m

Hela
mede

I änet ,

I värde

Hela länet,
mede I värde

Podso I

Podso I

Övergångstyp

Brunjord

Brun jord

Podso I

Brunjord

3,37

3, 11

3,66

3 , 5B

3, 53

3,28

4,28

4,07

3, 91

3,93

3,71

3,7L

4,08

4, 18

5,972

8,521

5,729

3, 700

3,927

5,06

2,17

2,!76

L,929

3 ,817

3, 783

4,255

3,44

2,04

t

pH-värdena är genomgående alarmerande 1åga i alla punkter. Värdena
varierar dock kraftigt beroende på jordmånstyp och nivå. 0m man ska
jämföra provytor är det därför viktigt att jämföra prover ur samma
jordmånstyp och ur samma njvå. Generellt är pH a11tid högre i marker
med den rjkare brunjorden (1övjnblandad mu11) och något högre i
mineralskiktet än i det ytliga humusskiktet.

Skogsskador

I en studje - "skogsskador i Stockholmsregionen", som publicerades
1989 konstaterades att skadebjlden är allvarlig för Stockholmstrakt-
en. Närmare 50 % av granskogen jnom Stockholms stad har förlorat 30%
eller mer av sina barr. Inom projektet gjordes specialstudier av 22
delområden runt Stockholm, för att söka utröna orsakssambanden bakom
skadorna. Ett av dessa specialstuderade områdena I igger i Li 1 ljans-
skogen. I området har drygt 40 % av granarna förlorat 30 % eller mer
av sina barr se karta nästa sida.
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LrLL-IANS SKOGEN
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Lill-Jans skogen har ZS ha-ytor tolkade med avseende oågranarnas ktonutglesning. Barrforlusten är omfattarrde i sä
ra oetar av omräder:p.yqt.1g % av träden har tappat merän
30 % av sina barr. Staäöitaen ,arieråi mycket.^I det svä_
IT ti-1 r kggso m rå d e t d o m ine ra r f u I I ba rra dä g,-",il å;; j.,,nar nrrndre än 10 % barrförlust. I samtliga av de övrisa
ha-ytorna finns träd i klass 4, dvs a" f.,r.fåiå.ri -ä. a"äö%
av sina barr.

4.3

En slutsats som kan dras vad gä11er belastningen av kväve och svavel
är att den snarast måste mjnskas kraftigt för att mark och
vegetatjon ej ska ta ytterligare skada.

Markföroren i nqar

I dag finns ingen fullständig kartering av områden med kända eller
möjljga markföroreningar. Förvaltningen arbetar för närvarande med
att ta fram ett sådant material över hela staden.

Mi 1 jöförvaltnjngen kräver generel lt att utredningar av markföroren-
ingar skal I göras i områden där markanvändningen skal I förändras om

det fjnns anledning att misstänka att marken är förorenad. Detta
gä11er mark som luktar, är missfärgad eller där växtligheten är
påverkad. Vidare gä11er det områden där det förekommit verksamheter
som hanterat en större mängd kemikalier. Exempel på sådan verksamhet
som finns jnom området är skrotar, hamnverksamhet, varv, bensinsta-
tjoner och gasverk. Undersökningar skall även göras på skjutbanor
där blyhagel har använts. Här redovisas endast områden med planer på
bebyggelse, där ytterligare undersökningar av kända eller möjliga
markföroreningar måste göras innan byggprojekten kan påbörjas:

P

9
Noo

o
oo
l
o
6!
a
o
oc
tr:o
u
6>
f

23

(-

\



(-

(-

2zB

3:8

4:3

4:1,

422

Norrtull; 2 st bensjnstationer finns i området (tungmetailer,
petroleumkolväten mm)

Albano; i den södra delen av området har Gotthard skrotfirma
som avvecklades i årsskjftet, orsakat problem med oljeutsläpp.
Förvaltningen har föreslagit att fastighetskontoret skal I kräva
av Gottard Ost AB att vidta sanering av området efter
avvecklingen. I sydligaste kanten, kvarteret Ruddammen 12, har
det funnits verksamhet som ti I lverkat färg och fernjssor,
smidesverkstad samt bi lverkstad.

Fisksjöäng; bi lvårdsanläggningar, skrot (1ösningsmedel,olja mm)

Gasverkstomten - centrala delen. Enligt utredning (Stockholm
energi) kan ca 65 % av ytan inte bebyggas med bostäder utan att
en omfattande sanering genomförs. Den centrala deien utgÖrs av
1ågförorenade områden, men inom dessa områden kan det fjnnas
platser som är högförorenade som kommer fram vjd sanerjng e11er
byggnation. Totalkostnad för en sanering av Gasverkstomten blir
enligt utredningens förslag 350 miljoner kronor (samt 30 mkr
för ianering av byggnader, 1990 års penningvärde).

Biproduktområdeti Ropsten; Enligt Stockholm Energis utredning
"Gasverksprojektet- Bostadbebyggelse inom Gasverksområdet?" är
detta område, exklusjve 4000 m2 intill värmepumpen så
svårsanerat att utredningen rekommenderar att området undantas
från sanering för bostadsbebyggelse.

4.4

424 Storängsbotten norra (Storängskroken); djv billackerare,
skrot (lösningsmedel, olja mm)

4:11 Kv Elektriciteten; Ställverksområde (o1ja, PCB mm)

4tL2 Kv Nimrod; 0ljeeldade pannor och kolpannor (olia, PCB mm)

5:6 Kv Grönland, Beckholmen; varvsverksamhet (tiara, b1ästersand
5:7 med organjska metallföreningar, färgrester mm)

övr i gt

På Kaknäs skjutbana har schaktmassor, rivningsavfall, bottenslam och
parkavfall omhändertagits för att bl a bygga en bullervall. Nuvar-
ände verksamhet orsakar tjllförse1 av b1y tjll marken. Tidigare
fanns ytterligare en skjutbana i området, Stora skuggans,skjutbana,
som låg på samma plats som Stora skuggans natur- och frjluftscentrum
1 igger idag.

Vatten

Vattenkvaljteten i området påverkas främst av utsläppen från Stock-
holms tre reningsverk, av dagvattenutsläpp och av utsläppen från
Värtan-Louddens industriområde. För närvarande pågår omprövning
enligt miljöskyddlagen av samtliga reningsverks tillstånd. Det nya
tillatåndet förväntas jnnebära att utsläppen av fosfor och kväve
kommer att minska kraftigt från och med 1997 , då utbyggnaden av
reningsverken skal I vara klara.
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inom Stockholmsdelen av ti I lrinningsområdet ti I I Brunnsvjken skul Ie
utbyggnader av instjtutjonsområden, Dyä bostäder och vägar öka be-
lastningen på Brunnsviken, specjel lt om exploateringarnå planeras
ligga nära sjön. En närmare beskrivning av status, påverkan etc på
områdets sjöar/recipienter görs i Stockholm Vattens avsnitt.

Trafikens dagvatten

Trafiken är sannol ikt den största enski lda föroreningskäl lan för
dagvatten. Föroreningarna kommer från saltning (klorid), avgaser
(bly, kväveoxider, en mängd organiska ämnen) l-äckage och koirosjon
(olja, tungmetaller), dubbar oih bromsband (tungmetaller, asbest),
slitage av vägbana och däck (organiska ämnen, tungmetaller).

L

L

Miljöförvaltningen anser att dagvatten från hårt trafikerade ytor
jnom tätorter bör behandlas innan det s1äpps i recepjenten, vilket
även har faststäl lts i Länsstyrelsens mi 1jövårdsprogram.

Av sjöarna är det framförallt Brunnsviken, Ugglevjken och j viss mån
Laduvjken som belastas av dagvatten från trafiken. Tjll Saltsjön-
Lilla Värtan kommer trafjkens dagvatten vja djrekta dagvattenutsläpp
och via avloppsvattnet från reningsverken. Dit går dagvattnet via
det kombinerade lednjngssystemet (dag- och spillvatten går i samma
lednjng). Avloppsreningsverkens rening är byggda för att reducera
kväve och fosfor varför övriga föroreningarna och gjfter från dag-
vattnet passerar genom reningsverken och går ut i Saltsjön. En vjss
del fastläggs i slammet som dock ska kunna utnyttjas som en resurs
inom jordbruket.

För att klara spolvattnet från de planerade trafikledstunnlarna bör
utrymme avsättas för sedjmenteringsbassänger. Sedimenteringsbass-
änger reducerar innehål let av gifter men avskiljnjngen är inte
total. En faktor som kan påverka avskjljnjngen negativt är det
tvättmedel som används i spolvattnet. Inverkan av detta bör klar-
göras i särskild undersökning. Därefter kan avgöras om reningsgraden
är ti 1 1räck1 ig i bassängerna el ler om kompletterande rening behövs.

Kunskaperna om sammansättningen
bristfä1 1 iga. Undersökningar av
Stockholm Vatten under 1992, omf
ämnen, tungmetaller, fosfor och
indikerat höga halter klorerade
trafjkvatten från gator i centra

Buller

0mrådet genomkorsas av ett anta
som Europavägar (83, E4 och E18
öppet 1äge utmed Brunnsvjken. L
en övergångsform ti 1 1 en vanl ig
hastighet och korsningar i gatu

av dagvatten från trafjkytor är
trafjkens dagvatten utförs av
attande ett stort antal organiska
kväve. Prel iminära resultat har
och bromerade organjska ämnen i
la Stockholm.

trafikleder varav tre är klassade
Al la dessa är dragna i delvis

ingövägen och Lindarängsvägen utgör
tadsgata med lägre tillåten
anet.

4.5
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Europavägarna i området kommer vid genomförandet av Dennjsöverens-
kommelsen att beröras av ökad trafjk tjll följd av den bättre fram-
komljgheten på den sk Rjngen runt innerstaden. Trafjkökningen är så
betydande att den förväntade förbättringen av framdeles mer tyst-
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gående fordon kan a
däckbul lret inte på
utmed Brunnsviken ä
nadstekniska skäl u

vstanna eftersom det vid höga farter dominerande
verkas nämnvärt av skärpta bestämmelser. Lederna
r i huvudsak förlagda i ett högt 1äge av bygg-
tan bu I I eravskärmn i ngar. Den domj nerande bu I I er-

källan i de planskilda korsningarna i dalgångarna har därjgenom
kommjt att exponeras helt öppet mot omgivande fält och vattenytor.

Beräkn i ngar

tt antal snitt
ter sid 26).

Ti11 grund för beräkningarna har legat de1
för vägtrafikbuller i rekreationsytor i an
eise, 55 dB(A), dels naturvårdsverket förs
friluftsområden avsatta i kommunal översik
ningarna har utförts för dels år 1990 dels
minskning av fordonens bulleremission om 3

år
dB

tadens planeringsmå1
tning ti11 tätbebygg-
till begränsning för

1an, 40 dB(A). Beräk-
2005 med en antagen

(A) framdeles.

Av beräkningarna framgår att Brunnsvjken och dess stränder berörs av
trafikbuller överstigande 40 dB(A) i stora delar av dess utsträck-
ning oavsett naturl i
Brunnsviken är mesta

g

d
avskärmning av närmast liggande trafikled.

. Vattenytan har
elt hård yta utan
h oskärmade 1ägen
från vägen.

Framtida förhål landen

Delar av väg E4 har redan avskärmats med vallar av fy)lnadsmassor
på ett j marknivån effektivt sätt. Korsningen vid Haga norra kommer
att utföras nedskuren i marken efter starka invändningar från såväl
kulturminnesvårdens som naturvårdens sjda mot det ursprungliga trad-jtjonella förslaget med upphöjt läge. 0vanförliggande ramper med
väsentligt mindre trafjkflöde kan därjgenom 1ätt åtgärdas med av-
skärmningar nära bullerkällan. För övriga delar av Europavägnätet
jnom området kan inga påtagliga förbättringar j det bullerstörda
randområdet förväntas enbart som följd av förbättrade fordon. Detta
gä11er i synnerhet om ljudnivån 40 dB(A) skall anses gäl1a i områden
för fri luftsändamå1.

En klar förbättring när det gä11er det lokalt buller och barrjär-
effekt kan ske om Björnnäsvägen helt stängs av. Förhållandena
utmed Lidingövägen kan också komma att förbättras om den prognos-
tiserade minskningen av trafjken bl jr av, b1a kan barriareffekten
i bebyggelsezonen mellan Norra- och Södra Djurgården minska något.
Den tunga trafjken på Lindarängsvägen ändras däremot inte nämnvärt
men utgör i sig ett väsentligt mindre störningsmoment genom för1ägg-
ningen j direkt anslutning ti 1 t hamnverksamheten i Loudden.

Ytterligare avskärmning av framför allt Europavägarna kornmer att
erfordras om delar av området skall kunna användas för friluftsända-
mål med naturvårdsverkets föreslagna bul lerkrjterier. Eventuel lt kan
tillkommande bebyggelse utnyttjas för avskärmning av de känsligaste
partierna. Överby§§nad av vågområden i öppna 1ägån utgör en annan
möjlighet att begränsa bullerstörda områden, samtidigt som utrymme
vjnns för eventuella jnstjtutions- och kontorsbyggnader med ostörda
övergångar.

26

Bullersituationen har överslagsmässigt beräknats j e
utmed de ovan angivna trafiklederna (se bilaga 1, ef
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bul ler från trafiken
därvjd bedömts utgör
dämpningsförmåga. Fä
utsätts för trafikbu

anden utsätts förels så smal att den västra str
på leden på motsatt sida vjken
en från reflektionssynpunkt h

t runt Europavägarna j höga oc
ler om 50 dB(A) upp till 500 m
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5 BEDÖMNING AV FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

gnad av alla de 9000 lägenheter som redovisas j KBP 1991-95
a mycket stor miljöpåverkan på området. Utbyggnad av jnsti-
och arbetsplatser tjllkommer. Det totala trafikarbetet ökar

nnebär ökad belastning av föroreningar ti11 1uft, mark och
Det innebär också att naturmark naggas j kanten, tjllgäng1igjnskar, samtidigt som fler männjskor kommer att röra sig i

En utbyg
kommer h
tu t i oner
vi lket i
vatten.
friyta m

området.

*

*

*

För att kunna göra en bedömning av föreslagna trafikförändringar
måste spridning och deposjtion av luftförorenigar till mark och
vatten utredas vjdare. Behov av skyddsåtgärder rörande buller, dag-
och spolvatten från trafjken måste också utvecklas. Vidare bör be-
aktas att ökat exploateringstryck ofta bljr en följd av utbyggdjnfrastruktur. Synpunkter iom iör Österleden lämnai i sambairä-med en
särskild remiss som behandlas i MHN 1992-05-12.

Nedan görs bedömningar av vjssa föreslagna förändringsobjekt jnom
området. Objekten bedöms enbart utifrån möjlig miljöpåverkan och
hot mot bevarandeintressena.

I området runt Brunnsviken fjnns flera föreslagna utbyggnader som
sammantaget innebär att så stora grönytor tas i anspråk att områdets
skyddsvärden hotas samtjdigt som vattenmjljön ytterligare belastas.

Genom att omvandla Fisksjöängs jndustriområde ti I I park skul 1e
Husarvikens rekreativa värde öka. På så sätt skulle den norra
stranden bli tillgäng1ig och barriären mot grönområdet försvjnna.

För Torphagen (3:16) innebär exploateringen dessutom att området,
som idag utgör en av de få kvarvarande "gröna kjlarna" med förbjn-
delse till större grönområden, delas av. Detta innebär ett stort hot
mot de i området förekommande skyddsvärda växterna och insekterna
och den exklusiva äde1 1övskogen.'

En koncentratjon av oljehantering i Loudden (4:
1äget en ökad trafik på en de1 av Tegeluddsväge
vägen. Vid utformning av den eventuella trafikp
bör transporterna ti11 Loudden beaktas.

östersjöterminaler (4:16, 4tL7): En eventuell utökning av färjetra-
trafiken medför ökade utsläpp av framförallt S0, och N0". De krav/-
åtgärder som pågående utredning om "miljövän1igä godstransporter"
finner 1ämpliga för färjetrafjken bör gä11a.

Djurgårdsvarvet, Beckholmen (5:7), En utökning av varvsverksamheten
kan förorsaka bullerstörningar och lösningsmedelslukt i närmaste
omgivningen

* Kaknäs skjutbana (ej medtaget i "objektslistan"). Överlåtelse av
verksamheten till militären kan innebära ökad risk för bullerstör-
ningar i rekreationsområdet.

* Ledningar (3:17). Enligt förvaltningens bedömning påverkas inte
naturvärden eller friluftsljvet av de elektriska och magnetiska
fälten kring de befintliga kraftledningarna.
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Iekniska avdeln ingen/Bu
Gunnar Holmqvist
08-61 6 9667'

Valet av I
Ied framgå
med 3 dB(A

Ljudn i vå

Iso'linjer för ljudnivån 55 respektjve 40 dB(A) kring trafikleder pånorra Djurgården och invid Hagäparken

1 992-04-08

55 dB(A)
1990 2005

Avstånd i meter

bilaga 1

40 dB(A)
1990 2005

Avstånd i meter

judnivåer för beräkning.av avstånd från respektjve trafjk-r av tidigare pM_j areädet. Lj;d;iyår-är'äö6;"å; reducerad) p g a 1ägre tiilåten emissiän-rran arsr;ä;it-iggr.
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