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Nationalstadsparken alltmer hotad 

ÅRSMÖTE med förslag till nya stadgar
ONSDAG den 10 november  kl. 19

VÄLKOMNA till Rio föreningslokal Sandhamnsgatan 10
 

Buss 1 stannar vid Sandhamnsplan nära porten. Eller gå 240 m
österut från T-banestation Gärdet utgång Värtavägen

Anslag sätts upp i porten om var tvättsprit finns i lokalerna

Inledningsvis information om bland annat

 Muddring och dumpning av sprängsten bygger stor ö vid Husarviken
 Gröna Lunds utvidgning stoppas i miljödomstol – fråga är hur länge
 Nybyggen på Gärdet flyttar Nationalstadsparkens gräns
 TV-eken fälldes för 10 år sen – möte planeras vid Radiohuset 25/10

innan årsmötesförhandlingarna tar vid. 

OBS! på årsmötet röstar närvarande medlemmar om nya stadgar för DLV
Förslaget till stadgeändringar bifogas separat. Anledning är bl a att lagar har
ändrats, DLV har avvisats vid flera tillfällen av staden och Länsstyrelsen av

skilda anledningar trots att DLV vann talerätt i miljöfrågor 2009-10-15.
 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

Informera gärna om Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening! Årsavgift till DLV är för pensionär
samt studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4.

Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde 

mailto:pofredriksson@live.se
http://www.dlv.se/


Nationalstadsparkens gräns flyttas igen för att nya byggen ska tillåtas utanför gränsen

Stadsbyggnadskontoret har flera gånger flyttat gränsen för Nationalstadsparken för att nya hus ska kunna 
uppföras utanför parken. Dessa byggen skulle annars strida mot propositionen 1994/95:3 om skydd för 
Nationalstadsparken. Parken fyllde 25 år 2020 och de första åren flyttades t ex gränsen så att bostäder för 
äldreboende kunde uppföras vid Roslagstull 2003. Samma sak gjordes längs södra sidan av Husarviken 
där gränsen flyttades 70 till 125 meter norrut och västerut för att rymma Norra Djurgårdsstadens hus. 
Efter att kommunfullmäktige antagit ny översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm 2009 beslöt 
Länsstyrelsen att bebyggelse inte fick ske närmare än 35 meter från stranden. Det var en eftergift mot 
staden då DLV hävdat att strandskydd skulle gälla 100 meter. Redan 3 juni 1999 hade Länsstyrelsen på 
karta redovisat att strandskydd skulle gälla på södra sidan men det trädde i kraft först 3 april 2019. Små 
flytt av gräns gjordes i översiktsplanen till parkens fördel där det ansågs svårt att bygga, t ex vid helikop-
terplattan vid Filmhuset och Smedsbackens brant men där flyttas gräns nu tillbaks för att rymma skola.

I granskning av detaljplan för kv Genua 1 vid Kampementsbadet på Ladugårdsgärdet sänks takhöjden för 
påbyggnad av befintligt hus och nytt hus i gränsen och inre spridningsväg för Nationalstadsparken. Gräns 
flyttades 2009 från östra till västra sidan av fastigheten men nu försöker stadsbyggnadskontoret få igenom
att bygga nytt hus inom gränslinjens skraffering. Det innebär en ny mycket hög mur mot parken i syd och 
väst. Då kan ju staden bygga ett 6 meter högt klätterplank i gränsen mot det nya huset. Naturvårdsverket 
har bestämt att friluftslivet i parken är ett riksintresse och klättring ingår i definitionen av friluftslivet! Ty-
värr anser även Länsstyrelsen att detaljplanens genomförande ej kan antas medföra sådan betydande mil-
jöpåverkan som avses i 6 kap. Miljöbalken, dvs de menar att den spridningsväg de hävdat ej gäller nu!

Gröna lunds tivolis utvidgning 100 meter norrut i ny detaljplan upphävdes av Mark- och miljödomstolen. 
DLV överklagade då den värdefulla utsikten från Solliden på Skansen skulle störas och att man vill bygga
ut i vattnet. Därtill skulle Galärvarvets kyrkogård störas av ljus och ljud liksom vyn söderut, vilket DLV 
visat på foton. Avgörande var dock RAÄs skrift om intrång i den skyddade miljön i Nationalstadsparken.

I DLVs svar i avgränsningssamråd enligt miljöbalken för bebyggelseutveckling och saneringsåtgärder i 
vattenområde mm vid Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden inom Hjorthagen 1:3 m fl föreslogs att 
Oxberget inte ska bygggas för med konstgjord ö – nu bestående av sprängstensmassor i Husarvikens 
mynning 200 meter ut i Lilla Värtan. DLV såg positivt på att den djupmuddring, som tidigare föreslagits 
inskränks till område närmast Tjärkajen i söder och att övertäckning ej ske med bentonit utan kolfilter.
DLV ansåg att hot spots 0-25 cm med högre PAH16 ska frysmuddras, som inte grumlar vattenområdet. 
DLV avstyrkte bestämt att en konstgjord ö med fyra broar ut i Lilla-Värtan. DLV accepterar att påldäck 
längs Tjärkajens västra del ersätts med sprängsten. men att bebyggelse runt om Tjärkajen ej får bli så hög 
att Hjorthagsberget döljs från Oxberget, som har bronsåldersgrav och rösen för båtled bevarade på toppen

DLV anser att föreslagen övertäckning kan bli alltför tjock och kommer bli svår att kolonisera för flora 
och fauna och inte passa för fiskars lek och uppväxt. Dessutom kommer vattenströmmarna för Husarvi-
kens vattenväxling att ändras även om, som DLV vill, ön ej skulle byggas. DLV anser att 100 meter längs
Kollosningskajen från Nationalstadsparken samt till nivåkurva -10 meter ska botten täckas med grus och 
sand. Området ska ingå i buffertzon för parken och bli strandskyddat marint eko-reservat. Det bör fort-
sätta norrut in i Nationalstadsparken, där oavsett djup. All nödvändig frysmuddring bör ersättas med mot-
svarande mängd fryst ren lera innan övertäckning med tunnare lager av grus och sand. Området bör plan-
teras med Ålgräs, som binder sand ner till -10 meter. Sådan kompensation gjordes på botten i Göteborg.

DLV avstyrkte detaljplan för kv Rio 7 med ett nytt hus i hörnet Värtavägen-Sandhamnsgatan. Det skulle 
spoliera värdefull gatumiljö från utgången av Gärdets T-banestation mot arkitekt Léonie Geisendorfs stu-
dentbostadshus Fyrtalet, som är unikt exempel på 1950-/1960-talens internationellt orienterade moder-
nistiska arkitektur. Tomtytan är för liten att rymma ytterligare hus placerat på värdefull grönyta med träd. 
Fastigheten har högsta skyddsklass blå. DLV har föreslagit Länsstyrelsen huset som nytt byggnadsminne.

DLV avstyrkte vattentorn med en 50% större reservoar i känsliga Lill-Jansskogen i Nationalstadsparken. 
Man bör pröva alternativ i Loudden med vackrare svamputformning där politiker vill bygga skyskrapor.

 Som ett sätt att få starkare gehör att värna Nationalstadsparken föreslår styrelsen i nya stadgar att DLV i 
nätverk med andra medlemmar i FFE verkar för att bättre värna och vårda hela Nationalstadsparken.


