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Samråd om förslag till översiktplan för Stockholm 2008

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV, som aktivt arbetar med att förbättra miljön inom
bl a Nationalstadsparken och kringliggande områden i Stockholm och Lidingö, lämnar i detta skede
enbart övergripande synpunkter – mest på vad som är fel eller saknas – på förslag till översiktplan för
Stockholm 2008. Till samrådsförslaget hör olika bilagor och i texten hänvisas även till olika rapporter
med fylligare beskrivningar.

Till förslaget till översiktplan finns en karta i skala 1:50 000, som beskriver olika aspekter i planen.
Den inkluderar även föreslagna större nya vägar och spår men riksintresseområdet Nationalstadspar-
ken anges felaktigt jämfört med i riksdagsbeslutet och propositionens kartbilaga (se bilaga A). Det
medför att Stockholms del av Nationalstadsparken skulle minska med ca 2 % om planen genomförs.

Flera av innerstadens parker och alléer, som är riksintressen, saknar urskiljning liksom riksintressena
för kulturminnesvården för t ex Abessinien och gasverksområdet – där delar även ingår inom riks-
intresset Nationalstadsparken samt skyddet mot exploatering i strandnära skärgårds- och kustområden.

Riksintresset Stockholms hamn anger ej de regionala och övriga hamndelar, som hör dit (se bilaga B).
Det räcker inte att bara räkna upp riksintressena i bilaga 3. De måste utmärkas för förståelsens skull.

Översiktsplaneförslaget bygger på den Vision 2030, som staden tagit fram internt men som helt saknar
förankring hos allmänheten. Visionen bygger på prognoser om ”en stark ekonomisk tillväxt och en stor
ökning av sysselsättningen”. Se sidan 13. Den nu långvariga högkonjunkturen i världen har dock blåsts
under av s k ”sub-prime”-lån, som saknar täckning. När denna ”jättebubbla” nu brustit har konjunktu-
ren rasat och vi kan befara en långdragen recession med krympande ekonomi. Det finns inte längre
resurser för alla nybyggen.

Dessutom beräknas Sveriges folkmängd att komma att minska framåt. Vilka ska då alla nya bostäder,
kontor, köpcentra och vägar fyllas med? Det måste arbetas fram ett översiktsplaneförslag, som är mer
realistiskt och, som bygger på en i det närmaste oförändrad befolkning. Det kan vara bra att slippa se
halvfärdiga husruiner efter avbrutna projekt och samtidigt vara till fördel för ett tillvaratagande av de
stora miljövärden, som Stockholm ännu i dag har bevarat och som kommer att vara en stor tillgång.

De exploateringsintressen, som under högkonjunkturen tillåtits att förstöra bl a Stockholms berömda
skyline med alltför höga byggnader måste sansas. Det är inte alltid man förstår hur snabbt staden kan
förlora sin attraktionskraft för turister, boende och arbetande. Se bilaga C foton från bl a Mannheimer
& Swartlings nya kontorsbyggnad – ett företag staden ofta anlitar för att driva igenom miljöfarliga
verksamheter – sett från Östermalm i januari 2007 och januari 2009.

Den förödelse som skapats genom Vägverkets byggande av Norra länken genom Bellevueparken i
Nationalstadsparken leder till ny lagstiftning, som skulle tillåta tillfälligt intrång i Nationalstadsparken
men inte till det permanenta intrånget att bygga bostäder, som staden planerar söder om Husarviken.
Se bilaga D hur en dragning av Norra länken söder om Bellevue hade kunnat förhindra lagändringen.
Se bilaga E foton hur grönområdet intill Fiskartorpet vid Husarviken såg ut före och efter stadens
ingrepp i december 2008, nu helt skövlat. Detta måste dock återställas som ESKO-skyddat område!
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Staden kan inte ensidigt flytta gränsen för Nationalstadsparken för att man vill exploatera området.
Gör därför om översiktsplaneförslagets karta så att parken överensstämmer med riksdagsbeslutet! Det
gör den ej i bl a Kampementsbacken, Tre Vapen, Förrådsbacken eller Hjorthagen/Norra Djurgården. I
flera av stadens utredningar anges att Husarviksområdet ska skyddas, t ex i ”Stockholms ekologiska
infrastruktur – Underlag till fortsatt översiktsplanering – Stockholm 2030” där det särskilt framhålls
att ”Groddjuren är särskilt känsliga för miljöförändringar, både vad gäller föroreningsbelastning och
uppsplittring av landskapet. Att studera dem ger inblick i hur naturen mår. I många länder, bl.a. USA,
Australien och Holland, används groddjur som verktyg (miljöindikatorer) för att följa förändringar
över tiden och uppskatta effekter på den biologiska mångfalden av olika förändringsförslag. Gjorda
undersökningar i Stockholm visar bl.a. att många av dagens våtmarksnätverk inte är robusta. Detta bör
tas som en allvarlig signal eftersom våtmarker fyller flera viktiga ekologiska funktioner.”

Se bilaga F med illustrationer ur underlaget ovan, som visar att området runt Husarviken ingår i den
sista sammanhängande delen av våtmarker i Stockholm men att denna nu hotas. Våtmarksnätverket
söder om Husarviken har lidit stor skada genom stadens avverkning av över 1000 träd och igenfyllnad
av flera våtmarker med tillvaro av både groddjur och ormar m fl hotade arter. T ex fanns här ek med
den bredbandade ekbarkbocken inom det förstörda området. Som framgår av kartan på sidan 35 i plan-
förslaget är risken för översvämning hela 63 % 1gång på 100 år runt Husarviken med dess sjösystem.

I detaljplanearbetet för Norra stationsområdet, program, dnr 2000-00916, finns en rapport som på sid
26-27 beskriver hur staden och omgivande parklandskap möts. Se bilaga G ett utdrag ur en tillhörande
karta, som schematiskt anger att detta parklandskap även omfattar området söder om Husarviken. Vi
har då utgående från stadens exploateringsförslag för Hjorthagen tagit fram ett alternativ, som flyttar
bebyggelsen från Husarviken till en överdäckning av Lidingövägen ner mot Lilla Värtan. Därigenom
kan naturen med gräs och ek återskapas vid Husarviken samtidigt som östra Hjorthagen och Ropstens
T-baneomstigning får en betydande miljöförbättring ur buller-, stoft- och risksynpunkt. Se bilaga H.

Vi saknar sådana tankar på miljöförbättringar i bebyggelse- och natur- och kulturmiljön i översiktspla-
neförslaget. Vi anser också att Östlig förbindelse/Österleden bör utgå då den inte leder till bättre miljö
utan sämre, ej minst för Nationalstadsparken för vilken vi vill skapa nödvändiga buffertzoner och be-
vara och stärka spridningsvägarna i nuvarande plan så att skyddet för Nationalstadsparken blir intakt.

I planeringen av Norra stationsområdet bör en grön kil skapas från parken ned mot Karlberg i Solna.
Grönytor är viktiga för hälsa och miljö. Buskar och träd ska ses som tillgångar, ej som hotfulla platser!

Planförslaget bygger på ”Stockholmsmodellen” vad gäller bostäders bullernivå innebärande bl a att i
minst hälften av boningsrummen får den ekvivalenta ljudnivån utanför fasad ej överstiga 55 dBA. Vi
vill ha hårdare krav mot bullerkällorna i staden. Max trafikbuller ska understiga 70 dBA vid trottoar,
speciellt innerstadsbussar och motorcyklar måste få lägre bullernivå än 70 dbA. Utsläpp av kvävedi-
oxid och partiklar måste sänkas kraftigt. Luktande gaser från trafiken måste elimineras. För nya trafik-
leder måste bullernivån sänkas radikalt, t ex med en överdäckning av Norra länken intill Hjorthagen.

Avlastande person- och bilfärjetrafik inom hamnområdet bör anges i planeringen. Även sådan som
planeras ersätta trafiklederna vid avstängningar och då bör även ges möjlighet för sådan trafik inom
Cementas hamn i Liljeholmen över till Ulvsunda för att undvika onödiga omvägar för bl a tung trafik.

Ökat regionalt samarbete bör ske för hamnverksamhet och där bör utbyggnad av kraftvärmeverket i
Nynäshamn i stället för i Hjorthagen göras för satsningen på fjärrvärme i regionen för att reducera
tunga transporter med bränsle. Det är miljövänligare att transportera fjärrvärme i pipeline därifrån.

Lidingöbanans järnväg bör knytas till Värtabanan och ej med ny spårvägslinje i Nationalstadsparken.

Vi hänvisar i övrigt till Cecilia Obermüllers förslag till beslut vid sammanträdet den 23 oktober 2008
refererat i stadsbyggnadsnämndens protokoll 12/2008 gällande § 7 Samråd om Stockholms översikts-
plan, dnr 2007-39113-30, och vars uppfattning om vad som bör redovisas i planen vi delar.

Per Schönning, ordf DLV


