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Förbundet for Ekoparken och Naturskyddsforeningen har erhållit ett "underlag for diskussion"
som avser Stockholms stads OS-ansökan. Underlaget har lagts fram av OS-kornrnittdns
miljöansvarige Mikael Edelstam och borgarrådssekreteraren Charlotte Svensson (OS-
projektets foreträdare) och uppfattas av oss som deltagit i diskussionerna som väl forankrat..
Dessa båda har uttryckt en önskan om en reaktion från miljöorganisationernas sida infor den

politiska referensgruppens sammanträde den 13 maj..

Detta är förbundets svar. Naturskyddsföreningen avger ett eget svar

Alhnänt kan sägas att diskussionerna pågått under mycket kort tid, under stor tidspress och
inte varit särskilt djupgående. Miljöorganisationerna har inte givits möjlighet att studera vare
sig arenan eller OS-byn närmare. Det enda som diskuterats mera utförligt är kanotstadion i

Brunnsviken. Den har diskuterats mellan OS-projektets företrädare och foreträdare för
Förbundet for Ekoparken.

Brådskan är begriplig rned det tidsschema som gäller flor OS-ansökan. Vad som är obegripligt
är döremot varför dessa diskussioner inte initierats långt tidigare. Först i.o.rn. forbundets brev
till lnternationella olympiska kommitten har OS-kommittön och Stockholms stad visat något
intresse for att på allvar diskutera OS-ansökan med miljörörelsen.

Vårt svar är därför i högsta grad preliminärt. Det disponeras enligt följande

l) Allmänna synpunkter på OS ur rniljösynpunkt

2) Stockholms stads beslut om rniljöpolicy for OS

3) Arenan, OS-byn, kanotstadion mfl. anläggningar

4) Stockholms stads faktiska miljöpolitik

L 5) Förbundets prelirninära ställningstagande

A llntcinn asyn punkl e r p å O S u r nt i I j ö syn pu n kt

Ett OS är en mycket kraftig resursförbrukning under kort tid, koncentrerad till ett rnycket litet
område. Ett exempel på detta ur planeringen för OS i Stockholm. Enbart för ett ridmorrent
skall sand läggas ut påLadugårdsgärde ien rnängd som motsvarar vad som ryms på 1.500-

2.000 lastbilar med släp. Sanden kommer troligen att importeras från Danrnark. Flygtrafik är

oerhört energikrävande. OS forutsätter mycket omfattande flygtransporter av alla idrottsmän,
journalister, funktionärer och'utländska besökare. Anläggningar byggs som efter l6 dagars

användning är svåra att använda for andra ändarnåI. Anläggningarna är svåra att placera in i

befintlig stadsmiljö och natur.

Förbr-rndet för Ekoparke n.

Samverkande organisationer i Stor-Stockholm.
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Ett sommar-OS kan därfor aldrig i sig sjalvt utgöra något annat än en kraftig rniljöförstörelse.
Detta har Internationella OS-komrnittön insett. Därfor har IOK utftirdat riktlinjer for
genornförandet av OS som går ut på att så långt möjligt begränsa miljoskadorna. Detta avses

ske genom
1) att säkerställa att alla anläggningar och aktiviteter i samband rned OS uppfyller alla
nationella och lokala miljokrav
2) attkräva att OS integreras med miljön på ett harmoniskt sätt och att detta görs troligt
genom milj ökonsekvensbeskrivningar
3) att kräva att lokala, regionala eller nationella miljöorganisationer konsulteras och att kräva
att deras uppfattningar om OS-projektet återges i ansökan
4) att kräva att funktionärer, deltagare, allmänhet m.fl. görs till foremål for en

milj ö m edvetand ekampanj
5) att stimulera till framtagande av ny, miljövänlig teknik
6) begära en redovisning av hur avfall, vatten- och energifrågor behandlas i OS-anläggningarna
7) begära en redovisning av hur transportfrågorna behandlas för att minimera
luftfororeningarna.

Utvecklingen av ny, miljövänlig teknik for energiforsörjning, avfalls- och vattenhantering,
byggande, transporter m.rn. är inte avhängigtOS. Tvärtorn skulle det vara bättre om denna
utveckling kom till stånd utan ett OS. OS i sig innebär en miljöforstöring.

Stockholm.y stads miljöpolicy för OS

Det förefaller också sorn om OS-kornmitten i Stockhohn och Stockholms stad har insett detta
och att man måste skapa ett "positivt miljönetto" frr att for sig själva, lor IOK och for
miljörelsen kunna motivera en ansökan om att fä vara värd för spelen är 2004.

Därför har OS-kornrnitten tagit fram en rniljöpolicy - "Stockhohn - Sustainable City" - sorn
antagits av Stockholms kommunfulhnäktige ioktober 1995. Denna miljöpolicy gör - som titeln
antyder - en rnycket Iångtgående utftistelse: "Stadens kandidatLrr är oupplösligt förenad rned

hela Stockholrns rniljöprofil och utveckling.... En politisk vision om en regional utveckling rled
hållbara frarntidslösningar - som börjat omsättas i handling - kan vara det som ger Stockholnr
segern när kandidaturen bedörns." (s 2)

Det finns anledning att stryka under några av orden: hela och resional. Miljöpolicyn gäller
således inte bara OS-anläggningar och OS-aktiviteter. Varfor? Jo, därfor att man syftar till att
"globalt ansvarstagande" som behandlar "storstädernas utmaning" ifråga om "avfall, vatten och
avlopp, trafiksystern, energisystern, ekologiskt byggande och stadsplanering" på lång sikt. (s 2)
Eller med föredragande borgarrådets - Mats Hulth - ord: "En offensiv miljösatsning - med

Stockholm som rniljömodell for världens storstäder - ska vara en hörnsten i kandidaturen for
värdsskapet för OS." (Kommunstyrelsens utlåtande 1995'.205, s 4146)

Uttryckligen behandlas växthuseffekten. En tänkbar effekt av en satsning på ett uthålligt
transportsystern anges bli :

"Den skulle ge Stockholm en ledande position bland ansvariga städer när det gäller
koldioxidutsläpp och klimatfrågor.." (s 6).

Arenan, OS-byn, kanot.cladion nfl. anldggningar

Arenan
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Arenan har hitintills bara diskuterats mycket ytligt. OS-projektets loreträdare har hänvisat till
pågående arkitekttävling. Därfor saknas förutsättningarna för att hysa någon mening om
arenan. Andra miljöorganisationer än förbundet har större anledning attyttra sig om arenan.
Den i forbundets perspektiv viktigaste aspekten på arenan är bevarandet och stärkandet av
grönskilen från Nackareservatet till Svindersviken-Finnboda, som har viss betydelse som
spridningskorridor till Ekoparken söderifrån.

OS-birn - Hammarb), sjöstad

Det miljöprogram som är under utarbetande tillsammans med kommunala förvaltningar och
represenanter for byggnadsbolag och byggherrar har vi inte fätt ta del av. Därför kan vi inte
avge någon uppfattning om detta OS-projekt. Ur lorbundets perspektiv är ett ekologiskt
byggande och utformningen av en stadsdel med mycket liten miljopåverkan av rnycket stort
intresse sorn mojlig forebild for den bebyggelse som redan finns inom Ekoparken.

Kanotstadion i Brunnsviken

Vi har tagit del av programmet for denna anläggning, skisser över utforandet och en prelirninär
milj ökonsekvensbeskrivning.

Vi kan inte acceptera en permanent anläggning. Förslaget att på Brunnsviken skapa en
permanent kanot- och roddstadion vittnar om total brist på forståelse av det historiska
landskapets värden. Till detta landskaps värden hor sjalvklart en obruten vattenspegel och en
obruten strandlinje.

En mycket begränsad (inte 100 m bred) utflillnad av norra Brunnsviken invid E 4 kan vara
positivt men måste studeras inom rarnen för en helhetslösning för norra Brunnsviken innan
förbundet kan ta slutgiltig ställning.

Bå-eskytte på Kaknäs

Detta projekt har inte diskuteras mer än i förbigående. En permanent anläggning är utesluten
Området avses bli ett naturreservat.

Övriga anläggningar och aktiviteter

Dessa omfattar Storängsbotten (bordtennis, tennis och ridning), Ladugårdsgärde (ridning) och
Lill-Jansskogen (terränglopning). Dessa projekt har inte diskuterats alls.

Stockholms ,stads .fakti,ska m i ljöpoli ti k

Ställd mot den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn lämnar Stockhohns stads faktiska
miljöpolitik åtskilligt att önska. Därmed avser vi inte gången tids miljöpolitik, som har såväl
sina ljusa sidor (gröna kilar, vattenrening, tunnelbana) som sina rnörka sidor (rivningen av city
och Klara, borttagande av spårvagnar och trådbussar, det ornfattande motorvägsbyggandet in
mot cetnrum), utan den rniljöpolitik som bedrivs just nu.

Särskilt ur ett globalt miljoperspektiv är Dennispaketets storsatsningen på vägtrafik fullständigt
bakvänd och befiingd. Om de båda motorvägsringarna förverkligas fär man istället hoppas att
Stockholm av den övriga världen utses som-elt avskräckande exempel - vilket väl inte var
avsikten rned "rniljömodell för världens storstäder".
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Även i ett regionalt perspektiv är denna vägtrafiksatsning katastrofal. Den leder tilljust det
som miljöpolicyn vill undvika - utvecklingen mot "de amerikanska bilsamhällena" (s 6). Så gott
som samtliga av Stor-Stockholms gröna kilar kommer att korsas av nya rnotorvägar, rned på
sikt tillhorande exploatering. Ekoparken - som är starkt beroende av dessa spridningsvägar -

komrner att kvävas. De lokala ingreppen i Ekoparken är betydande: Bellewes 17O0-talspark
skadas, landskapsrumme vid Roslagstull och Laduviksstråket ramponeras, Storängsbotten får
ett nytt störande inslag, Ladugårdsgärde blir en ny infart till Stockholm m.rn.

Ett positivt inslag är bildandet av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
(Ekoparken) Emellertid har bildandet inte lett till mer än rnarginella forändringar av
exploateringsplanerna inom detta område. Några projekt har utgått medan andra - såsom
Fysikcentrum - har tillkommit. Idag är fler byggnadsprojekt än någonsin aktuella inorn eller i

omedelbar anslutning till Ekoparken. Ingenstans är diskrepansen mellan uttalade miljömål och
faktisk politik större än beträffande den florsta nationalstadsparken. Detta kan man inte bygga
en OS-ansökan på.

För bun de ts pre I i m i n cira s tci I ln i n gs tagan de

Förbundet betraktar de diskussioner som förts sorn inledande. Det vore darför fel att avge ett
slutligt ställningstagande.

OS är i sig och kan aldrig bli en miljosatsning. Men ett försök att göra OS till en hävstång som
vänder utvecklingen och ger Stockholm en verklig miljopolitik lor en långsiktigt hållbar
utveckling i ett globalt perspektiv vore värd att stödja. Ekoparken ger en utornordentlig
rnöjlighet att demonstrera denna rniljöpolitik. Ekoparken utgör ett djärvt forsök att mitt i en
svällande storstadsregion bevara biologisk mångfald och tillförsäkra regionens innevånare dess
historia.

Den faktiskt forda politiken av sarlma stad sorn söker OS och vissa inslag i OS-projektet -
permanenta anläggningar i Brunnsviken och på Kaknäs - talar dock för att någon sådan
vändning inte är avsedd. Istället visar stadens hittillsvarande agerande på ett dubbelspel i

miljöfrågan. Därmed försitter Stockhohn chansen att göra miljöfrågan till ett trurnfkort i sin
OS-ansökan.

St hn den 13 rnaj 1996

fuchard Murray
ordförande

Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm
Box 7023
l7l 07 Solna
tel 0tt-8.5 14 6l
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Förbundet ftir Ekopa rken
Saurverkande organisationer i Stor- Stockhohn

Förbundet for Ekoparken har redan i skrivelse 1996-05-13 lämnat övergripande synpunkter på
OS och därvid berört några av de konkreta forslagen. Sammanfattningen av förbundets
preliminära ställningstagande återges inledningsvis. Härutöver vill vi ge några mera detaljerade
synpunkter.

Förbundets preliminära ställningstagande

Förbundet betraktar de diskussioner som florts som inledande. Det vore därfor fel att avge ett
slutligt ställningstagande.

OS ar i sig och kan aldrig bli en miljösatsning. Men ett forsök att göra OS till en hävstång som
vänder utvecklingen och ger Stockholm en verklig miljöpolitik för en långsiktigt hållbar
utveckling i ett globalt perspektiv vore värd att stödja. Ekoparken ger en utornordentlig
möjlighet att demonstrera denna miljöpolitik. Ekoparken utgör ett djäM försök att mitt i en
svällande storstadsregion bevara biologisk mångfald och tillförsäkra regionens innevånare dess
historia.

Den faktiskt forda politiken av sarnma stad som söker OS och vissa inslag i OS-projektet talar
dock för att någon sådan vändning inte är avsedd. Istället visar stadens hittillsvarande agerande
på ett dubbelspel i rniljofrågan. Därrned florsitter Stockholm chansen att göra nriljöfrågan till ett
trumfkort i sin OS-ansökan. Hinder för forbundet att

Av forsta rangens intresse är att fä till stånd en utformning av Fysikcentrurn sont rimrrar nted
begreppet "hus i park", samt att utföra Norra Länken förenklat - utan Frexcati-tunnel och
tunnelmynningar vid Roslagstull - och i Sveavgäen-Cedersdalsgatan. Fysikcentnrm skulle
kunna göras till foremål for en rniljöprövning rned alternativ.

Principiella synpunkter på sponsoring av eller genom OS 2004

Förbr-rndet har inga principiella invändningar mot sponsoring. Den organisation sorn förbundet
därigenorn fär en anknytning till bör ha en positiv eller åtrninstone en neutral image i

förhållande till miljöfrågor. Således utgör OS 2004 utrnärkta Miljöpolicy en god grund för ett
samarbete. Men om OS-projektet eller delar därav medför negativa miljoeffekter kan inte
lorbundet samarbeta rned OS 2004. OS-anläggningar som skadar Ekoparken, dess natur eller
historiska landskap gör det omöjligt för förbundet att samarbeta med OS 2004. Detta är fallet
med en permanent rodd- och kanotstadion på Brunnsviken. OS-anläggningar, sorn medför
rniljoskador på andra håll i staden, utgör också ett hinder för samarbete. F.n. utgör OS-arenan
vid Harnrrrarbybacken ett svårbedörnbart projekt. Kan det gå att passa in en jätteanläggning på

denna plats i harrnoni rned stadsbild och miljö? (se nedan)
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Svnpunkter på konkreta förslaq rörande Brunnsviken. Hammarbv siöstad m.m.
enl. PM 96-05-09
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Brunnsviken

- Vi motsätter oss bestämt en permanent rodd- och kanotstadion. Tyvärr visar det foreliggande
förslaget en total brist på forståelse av eller hänsyn till lagens skydd av det historiska
landskapet.
- En lorsiktig utfollnad av stranden invid E4 i norra Brunnsviken har vi redan tidigare angivit
att vi är positiva till. Värdet av denna ut§rllnad uppväger dock inte den negativa inverkan på
det historiska landskapet av en permanent rodd- och kanotstadion.
- Sponsoring av Gustavianska parken 1998-2004. Detta är givetvis välkommet. Sponsoringen
rör närmast Solna stad. En rad olika restaureringsprojekt är aktuella: återskapande av
parklandskapet närmast vattnet, så sorn det såg ut på Gustav III:s tid, upprensning av stränder
på östra sidan av Brunnsviken, skapande av en värdig entre från Stallmästaregården (problemet
är den s.k. flygterminalen), lakning av såren i landskapet runt SAS-kontoret och Annelund,
m.m. Bellevue: flyttning av upplagsplats, ev. bör även bollplanen t)yttas, kanske till
Norrtullstornten. Se Sture Koinbergs ideskisser! Beträffande båtklubbarna - se nedan.
- Det är angeläget att Solnas dagvattenhantering löses.
- Miljöorganisationerna (bör preciseras till bl.a. Förbundet för Ekoparken,
Naturskyddsföreningen, Hembygdsförbundet, Miljoforbundet/Alteinativ stad) bör bli officiella
reraissinstanser för alla ärenden rörande hela Nationalstadsparken-Ekoparken.
- Båtklubbarna: en viss båttrafik hor till Bmnnsviken, varfor båtklubbarrra i princip bör kunna
ligga kvar. Vad som utgör problem är att tillgängligheten till srranden går f'örlorad for
flanörerna, samt att några båtbryggor går långt ut i vattnet i den inre delen av södra
Bnrnnsviken. Det förstnärnnda problernet finns det en av alla förordad lösning på: flyttning av
uppläggningen tvärs över Roslagsvägen till Albano. Det sistnärnnda problernet kräver en
omsorgsfull studie av forhållandena på plats och möjligheterna atr finna en lösninc,

Ptrnkler som vi vill lcigga till:
- Utforrnningen av Norrtull, både sonr entre till staden, som mötet mellan park/lanci och stad
och som entre till Hagaparken. De forslag sorx Solna stad lanserat tidigare Lrtvidgar avsevärt
det gröna runt Stallnästaregården, vilket är rnycket värdefullt. Parken bör borja redan vid
Sveavägen - se Sture Koinbergs ideskisser! Förslag: ett fördjupat sarnråcl kring orrråclet mellarr
stad en, rnilj öorganisationerna och den lokal a hyresgästföreningerr
- Utredning orn möjligheten att lägga ned Värtajärnvägen i tLrnnei eller att klara sig utan clen.
Värtajärnvägen genom Bellevue och över Norr- och Roslagstull är ett oerhört störande inslag i

Iandskapet/stadsbilden. Värtajärnvägen är av betydelse för harnnen - således inbegriper err

nedläggning alt. en investering i en tunnellösning (i sarnband med byggandet av Norra länken)
frågan orn Värta-hamnens vara eller inte vara. Vidare kan Värtajärnvägen ges en betydelse fur
kollektivtrafikforsörjningen till nordöstra Stor-Stockholm (se Frodo-planen).

Övriga nationalstadsparken

- Utredning för att förstärka nationalstadsparkens värden

Uppdraget har såväl en ekologisk sorn en kulturhistorisk del. Uppdraget måste ornfatta båda
delarna och kan ev. delas i två. Uppdragstagarens kompetens är avgörande för värdet av
utredningen. Det nära samarbetet med rniljöorganisationerna under utredningen och sonr
remissinstanser är viktigt. Utredningen bör fä i uppdrag att finna en forrn för den fortsatta
hanteringen av utvecklandet av nationalstadsparkens värden. Sttrskilt viktigt blir att söka finna
en form för diskussioner rnellan rniljöorganisationerna och den av länsstyrelsen föreslagna s.k.
samverkansgruppen, i vilken de betydelsefulla forvaltarna inorn ornråclet ingår.
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Det bör sägas klart ut att utredningen skall omfatta alla delar av nationalstadsparken, inklusive
buffertzonerna, och bör bedrivas i sarnarbete med forvaltningarna i Stockhohn, Solna, Lidingö,
Sollentuna och Nacka.

Utredningen skall ta upp till behandling såväl nuvarande lorhållanden - vägar, byggnader,
verksamheter, grönstruktur etc. - som planerade ingrepp och bedömma dessa mot gällande
lagstiftning.

- Miljöorganisationerna ofiiciell rernissinstans i ärenden som rör parken (se ovan!)

- Bildningarna av naturreservat på norra och södra Djurgården är vi positiva till. Den
kulturhistoriska dimensionen måste samtidigt beaktas.

- Skjutbanan bort från Kaknäs.
Bra. Områdets framtida användning bör diskuteras. Förslag: Miljöorganisationerna, stadens
lorvaltningar och markägaren tar frarn ett lorslag till områdets frarntida utfonnning.

- Tre Vapen 4. Utmärkt om grönytor kan återvinnas. Alternativ placering bör preciseras.

- Sophiahemrnet. Träddungen nordost onr den tänkta byggplatsen är rnycket värdefull och bör
införlivas i prornenadområdet. Det är önskvärt att bygget läggs i direkt anslutning till befintliga
byggnader.

- Storängsbotten fordrar en genorngripande omgestaltning. Däri inbegrips en fullgod lösning
for Norra Länkens uppfart mot Lidingövägen. Förslag: tillsätt grupp med rniljöorganisationer,
stadens förvaltningar och fastighetsförvaltare för att utreda nröjliga förändringar.

Ptrttktcr sonr vi t,ill ltigga till:
- utredning onr pr-rlbikdragande aktiviteter på södra Djurgården, sarrt orr
kol lektivtrafi kforsö rj ni ng och bi ltrafi kbegränsningar
- en utredning orn rnöjligheterna att undvika stenkrossar inationalstadsparkens ornedlebara
närhet (vg eller sjötransport till befintlig kross)
- utredning tillsarnmans med KTH och Stockholms universitet för att klarlägga på vilket sätt
expansionen i första hand skall avlänkas till andra regiondelar sarnt i andra hand klaras inorn
befintliga byggnader
- stopp för bostadsbyggande inom nationalstadsparken - BergiLrsvägen, Rolsagstullskippan
- Idrottshögskolan hänvisas till befintliga byggander
- Konsthögskolorna anvisas plats utanfor nationalstadsparken
- en bullerutredning görs rned forslag till åtgarder rörande hela nationalstadsparken (en
förstudie kan göras i utredningen om utveckling nationalstadsparkens värden)

Hammarby sjöstad

- Att göra Nacka-reservatet till ett riktigt natutreservat är mycket angeläget.
- Förstärkta grönstråk under Skanstullbron är bra.
- Förbättrad vattenkvalitet i Hamrnarbysjön är bra.
- Utöka parkrnark på Sickla udde och stärka grönstrukturen mellan Harnmarby sjöstad och
Nacka-reseryatet är angeläget.
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Punkter sont vi vill lcigga till

- Mycket hogt stallda krav på långsktig hållbarhet måste ställas på Hammarby sjostad: slutna
avloppssystem, egen energiforsörjning, bilfritt. Miljöorganisationerna måste ges en plats i
I edningsgruppen for Hammarby sj östad-proj ketet.

Arenan

Storleken och dominansen i stadslandskapet är ett avgörande problem. Hur detta kan hanteras
kan inte bedömmas på nuvarande stadium. Det forefaller bara finnas ett lorslag som är
acceptabelt, som lägger arenan lågt, över den tilltänkta Södra länken.

I princip skall alla publik åka kollektivt. Antalet p-platser begränsas till funktionärer oclr
handikappade. Entreerna vänds och gångvägarna orienteras så att det blir ointressant att
parkera i närornrådena.

Processen framåt

I. Utredning om nationalstadsparkens värden - se ovan.
2. Genomgång av pågående, ej beslutade ärenen - bra. Bör göras av rniljöorganisationer av
politiska partier tillsarnmans.
3. Green-watch-frarnställan till regeringen: under lonrtsättning att villkoren för sponsoring är
upp§llda - se ovan.
4. Representant i tävlingen El-fordon. Intresse finns.

Övrigt

- Miljöorganisationernas deltagande i Dennisprocessen vid kontrollstationen. Ja, och bör då

påborjas genast rned rniljöprövning av Österleden och alternativen i forrn av City-tunnel,
Brornrna-gren.

Stockholrn 1996-05-21t
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