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Till
samtliga partier i Stockholms stad
os 2004

För kännedom till
Miljöminister fuina Lindh
Landshövding Ulf Adelsohn
Press, radio och TV

Laqen om n stadsparken resoekteras inte av Stockholms stad -
Förbundet för Ekooarken ifråoasätter därför Stockholms lä het som
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värdstad för Olvmo iska spelen år 2004

Det iir drygt ett år sedan lagen om nationalstadsparken trädde i kraft. Trots det finner vi att fler
hot än någonsin riktas mot Ekoparken.

Nationalstadsparken - Ekoparken iir den enda nya större miljösatsning som på senare tid gjorts
i Stockholm. Ekoparken har fiirutsättningar att bli ett trurnfkort i OS-ansökan. Men idag är
tilltron till Stockholms, länssty,relsens och regeringens infesse fijr att slå vakt om Ekoparken
mycket sl'agt.

Stockholrn ansöker om att fä arrangera OS år 2004 och gör det med anspråk på att Stockholm
skall kunna tjiina som fiiredöme för vlirlden i miljöfrågor. Ansökan saknar troviirdighet i ett fiir
den internationella olympiska kommittdn avgörande a,yseende. Det är det sätt på r,ilket
Ekoparkens historiska landskap fiir folkidrotg rekreation och frilufuliv behandlas av staden,
liinss[relsen och regeringen.

Ofull bordad mi ljöprövning

Den ofullbordade miljöprövningen som gjordes av Norra länken kom fram till att det fanns ett
sjäh,{<lart alternativ till att dra motorleden gonom Belleaues l70O-talspark: att lägga ned lecien i
Sveav'ägen-Cedersdalsgatan. Det alternativet är fullt firni*lionsdugligt. Men kommunen och
sedan regeringen har beslutat att leden ändå skall gå igenom Beller.ueparken. Detta är djupt
otyckligt av två skäl: först och främst fijr skadorna på parken och byggnadema (främst Carl
Eldhs ateljd och skulpfurer), fi)r det andra for atf man visat att man inte är beredd att göra några
som helst uppoffringar for den nationalstadspark som riksdagen beslutat. Detta kots att
propositionen fijr nationalstadsparken angav att "utvecklingen i nationalstadsparken bör
sammantaget inriktas på att {örstärka områdets natur-, kultur och rekreationsvärden och värna
den biologiska mångfblden." Samtliga dessa värden skadas av att dra Norra länken genom
Belleweparken.

Förbunclet för Ekoparken.
Samverkancle organrsatroner i Stor-stockholm.
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Godkänner regeringen också de återstående detafplanema frjr Norra länken kommer
landskapsrummet vid Roslagstull att sprängas sönder av tunnelmynningar i Roslagstullsktippan
och Laduviksstråket att ftirfirlas med såväl en tunnelmlmning som ett avgastorn. Trafiken på
Roslagsvägen norr om Laduviksstråket kommer att öka enligt miljöpromingens utredning.

Miljöprövningen är ofullbordad clärför att Stockholms stad i sitt beslut om deta[iplanen för
Norra Länken genom Bellevueparken uppmanade regeringen att fullfölja miljöprövningen på
grunctval av det material som tagits fram. Regeringen har i sitt beslut uttryckligen ar,stått från att
fullborda miljöpröwringen. Det åvilar nu Stockholms stad att fullfrllja miljöprörmingen av Norra
Länken och i konsekvens därmed äteta detaljplanen för Norra Länken genom Bellevueparken.

Många andra hot

Mitt emot och väl synligt från Gustav Itr:s Haga planeras F1,sikcentrum, en 25-30 m hög och
210 rneter lång byggnad. Inga ansträngningar har gjorts för att bryta upp denna väldiga r,,olym i
några mindre, r,,ilket inte borde r,arit sr,ärt. Defta'uittnar om likgiltighet inför nationalstaclsparken
och dess värden.

Stockholms unir.ersitetets uttalade lokalbehov står på många punkter i konflikt med
nationalstadsparkens program och målsättningar. Universitetet bygger som alclrig förr. Ett
Geohus byggs i en mycket känslig parkmiljö. Byggandet av en aula har satts igång. Kårhus och
§'rka planeras.

Även idrottshögskolan planerar ett alldeles för stort hus i en känslig miljö.
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Oundgängligt bygande i nationalstadsparken skall enligt riksdagens beslut reserveras för
vetenskap och kulfur. Än<lå släpper länsstyrelsen igenom bostäder på Roslagsrullsklippan i ett
.vtlerst känsligt läge. Länsstyrelsen har också angett att den kommer att godta ett n1rft, stort
bostadshus r,id B ergiusvägen.

.li,u'cn i gr:insområdcna skall enligt lagen hänsyn tas till nationalstadsparken, så att dct historiska
landskapet inte skadas. Ändå planerar Solna stad ett nltt kontor och hotell vicl Brunnsvikens
norra strand. Och Sollentuna kommun planerar att bygga et1 stort bostadsområde i det
hiologiska kämområdet Margareteborg, norr om tllrilisdal.

Flera miljöstörande projekt finns som här inte nämnts.

Sammanfattningsvis

Tilltron till Stockholms, länsstyrelsens och regeringens intresse av att slå vakt om Ekoparken är
iclag mvcket svagt. Ett år efter beslutet om att göra hu,vuddelen av Ekoparken till en skyddad
nationalstadspark torde detta snart bli uppenbart för den stora internationella opinion som
intresserar .sig för Ekoparken och allt vad den n/mmer, alltifrån Gustav I[:s Haga till
Isbladskärrets fågelliv.

Vid siclan om tralikledsbygandet är det unir,ersitetefs och andra utbildningsinstitutioners
e.xpansion som bereder clet största problemet. Expansion av vetenskap och utbildning är mycket
angelägen men kan mecl fördel lokaliseras till anclra clelar av stockholmsregionen.

Förbundet för Ekoparken kommer med hänsyn till ovanståencle att klargöra for lnternationella
ol1'mpiska kommitten att Stockholm med nur,'arande planer inom Ekoparken ej är lämplig som
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värclstacl för OS år 2004. Förbundet tar inte med detta ställning för eller emot OS som sådant.
Vi beklagar att Stockholms stad inte inser att dess agerande mot fönerkligandet av
nationalstadsparken undergrärrer stadens mcijligheter att fä anangera spelen. Internationella
olympiska kommitt6n fäster stor vikt vid miliöfrågan. Vi hoppas dock att staden snarast
modffierar sina planer så att vårt omdöme om staclen skall kunna ändras.

Detta uttalande antogs vid förbundets årsmöte 1996-03-16

Stockholm 1996-03-26

Richard l\4urrav
ordförande *d*,

ForbLurde t for E koparken har f'ölj iurde medlemsorgarusa [roner

Bcll*.Lrelijrbundet. Bergianska lrudg.udens vfuurer. Bergshunra koloniförerulg. Conlidencen. Dlurgaldens
hernbl'gdsförening. I--nluflslii'irrr jandet Stttc:kholnrs ciislnkstilrbLrncl. F'nskrs itc:ir Svettis. Fältbiologemrr i
StoclJioLrn. Irörerrilgen Ekiiagen. Föreningen Nalur ocii Samhalle i Norden. Förenutgen Stora Skrrggut.
Föreningen Ost.mtalnt, IIaga-Bnuursiikens \iii:ruier. I{enrby,g<1störenurgen ii Norrrnullt. Ilyresgästföreni:tgen på
Nomnalnr, I'lr,rcsgästt-örcnurgen pi Östcnrrahn. Nirftrrens Hus, Nafurs§,cldsliirenurgen i Solra-SLrndbr.berg.
i'.iorra Drirgårriens \,'linner, Picl,ruck-klubben. Sirltsjöbvgdens NalLrrs§,'dclslorening. Santtiuiclet S:t Ilnk,
Seeelsiillskapet Ilnrnnsr.Lken, Segelsallskapet Vega. Sotra I{ernbl,gdstörenuig. Strtlelsen [{osenclals trädg.udar.
Stockhohrs tiririnlJubb. Stockholrns ltus henrbl,gclsf'örbund. Stockholnt \[iLrlt]ron. Stockholnrs
\lturskr rklslirrering. StockiroLus Lurs Natursky,cldslörenilg. Stockholrns oricnteringslbrbrrncl. Stockhollrs
Orrtito[rgrskl Iörening. Stockho]rns Vurdrirrftirening. Sundb],bergs Ilerrrby,gdsiijrenurg. Sr,enska
.l'Lrnsttirrcttinecn 

Stockholntskrctsen. Sve nska C.vkelslillskapet Stockholntsscklionen. S,r,rnbios. SåLlskapet

l'riicl.giirdsarnlttjre rnrr StockhoinrskrL-lsen. Sörlcnrralnrsprrrkcns Viinner. Lilnks<lals Ilernb",gcl-slirrening. \/ärt
StockhoLn.
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