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Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande 1.12.2005 att ett då framlagt förslag till
detaljplan bl.a. kunde innebära påtaglig skada på riksintresset Nationalstadsparken (NSP)
Det är denna plans norra del, närmast NSP, som efter bearbetning nu ställs ut för förnyat
samråd. Djurgårdens Hembygdsförening (Dhf) hävdar att även om exploateringen i området
minskats och bebyggelsen brutits upp, sänkts och förskjutits, så visar såväl modell som MKB-
bedömning av det nya förslaget att dess påverkan på landskapsbild och spridningskorridorer
fortfarande är allt för stor för detta särskilt ömtåliga avsnitt av det historiska landskapet.

Den nu framlagda planen visar klart att det inte är möjligt att åstadkomma en
godtagbar planutformning i detta område genom att något luckra upp och sänka bebyggelsen
från 7 till 6 våningar, öka dess avstånd till NSP med några tiotal meter och se till att husen
ges mörk kulör. Det gäller i stället att inse att bebyggelse i denna skala och med den trafik
och det ljus som den genererar inte hör hemma här, i nära landskaplig kontakt med Karl XI:s
fiskarstuga i ett av de vackraste landskapsrummen i detta särskilt skyddade område.

Dhf har därför sedan 2001 konsekvent förespråkat en radikal bearbetning av
bebyggelsens struktur och lokalisering. Sedan planerna för stadsutbyggnad presenterades,
har vi sökt förmå staden att utreda alternativ till den överordnade bebyggelsestruktur som
låstes alltför tidigt. Med stor sannolikhet kommer stadsbyggnadskontorets vägran att pröva
alternativ för att minska miljöpåverkan i detta känsliga område leda till att detaljplanens
antagande kommer att kraftigt försenas. Risken är dessutom stor att en fortsatt utbyggnad
kommer att villkoras med krav på omfattande bearbetning.

För att bostadsbebyggelse i området överhuvudtaget skall komma igång inom
överskådlig tid, föreslår Dhf att staden låter det framlagda förslaget för den norra delen av
det västliga delen av utbyggnadsområdet vila och i stället inriktar sig på att snabbt komma
igång med utbyggnaden i den södra delen av området. Här på Storängsområdet, där de
motstående intressena är avsevärt svagare, finns goda förutsättningar att snabbt kunna få
fram en detaljplan och starta byggandet, detta så mycket mer eftersom många förberedande
studier bör vara klara, då området ända tills nyligen tillhört första utbyggnadsetappen.

En förändrad utbyggnadsordning skulle också ge möjlighet att genomföra nödvändiga
studier av spridningskorridorerna och att pröva alternativa bebyggelsestrukturer.

Djurgården, den 18 juni 2008

Jörn Beckmann Joen Sachs


