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Planförslaget är dåligt underbyggt, alternativa lokaliseringar har inte utretts ordentligt
Det finns inga skäl för upphävande av strandskydd
Planen strider mot stadens miljöprogram
Planen bör betraktas som en betydande miljöpåverkan och en miljökosekvensbeskrivning
bör upprättas
Påverkan på djur- och växtliv blir mycket stor
Området har stora rekreativa värden som till stor del spolieras om planen genomförs

a
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lnledning

Stockholms stad vill uppföra en ny skola och förskola för plats för totalt ca 9OO elever i

Trekantsparken i Liljeholmen. Planen innebär att strandskyddet måste upphävas. parkområdet är
mycket välbesökt och en viktig grön oas i Liljeholmen/Gröndal. Naturskyddsföreningarna i Stockholm
och Söderort inser att behovet av en ny skola iområdet är stort men vi kan inte acceptera att
värdefull natur och parkmark tas i anspråk när det finns andra ställen att bygga en ny skola på.

Motstridiga syften

Enligt planbeskrivningen är planens syfte "ott möjliggöra uppförandet av en ny skola vid sjön
Trekanten" och " att bevoro det rekreationsområde som ligger kring sjön Trekanten." Vi ifrågasätter
att dessa två syften är förenliga med varandra. Även om det strandnära rekreationsstråket inte
exploateras kommer helhetsupplevelsen av parkområdet att radikalt förändras om planen
genomförs. Karaktären på området som en grön oas, under vår och försommar rik på fågelsång,
kommer inte att kunna bevaras. Viuppfattar det som bedrägligt att påstå att rekreationsområdet kan
beva ra s.

överväganden över lokalisering inte redovisade - alternativ inte utredda

Under rubriken Bakgrund på sid 4 i planbeskrivningen står följande:
"lnom stadsdelarns Gröndal och Liljeholmen finns ett stort behov av skolplatser. Befinttiga skolor ar
redan fullt utbygqda varför en ny skola behöver uppföras."
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ovanstående är allt som finns att hitta i planbeskrivningen om varför just denna plats valts för en ny
skola i Gröndal/Liljeholmen. Det är inte en tillräcklig redovisning av vilka överväganden som gjorts.
EnligtPlanochbygglagen33S punkt4skaenplanbeskrivninginnehållaenredovisningav"de
övervögonden som har legattittgrund för plonens utformning med hdnsyn till motstående intressen
och pl ane ns konse kve nse r."

I start-PM, antaget av stadsbyggnadsnämnden den 7 mars 201-3, uppges att en ,,översiktlig
bedömningomlömpligttageföroktuetlskola" hargjorts.Vidareangesatt "Bedömningenargjord
utifrön vilken tillganglig mork (ligd av Stockhotm stad)som finns, hur topografin ser ut somt stt de
framtida elevernas skolvt)g sko vsro st)ker att gå.,,
Man har alltså bara tittat på mark ägd av staden själv för placering av skolan. Trots att det iområdet
borde finnas flera tänkbara placeringar än den nu föreslagna. Vifinner det uppseendeväckande att
inga ordentliga utredningar hargjorts angående lokalisering av skolan. lsynnerhet eftersom den nu
föreslagna placeringen tar värdefull natur och parkmark i anspråk och dessutom kräver upphävande
av strandskydd.

Vi är övertygade om att alternativa placeringar av skolan är möjlig. Man borde också överväga att
bygga två eller fler mindre skolor istället. Det finns nackdelar med stora skolor men staden tycks
mena att det är mer kostnadseffektivt med stora enheter, så resonerar man när det gäller skolan i

Enbacksparken i Midsommarkransen t.ex. Att det finns fördelar för skolbarnen med mindre
skolenheter tycks däremot väga lätt i stadens planering.

Det borde vara möjligt att bygga den nya skolan i Lövholmen, t.ex. i Beckers gamla hus. Vad vi har
förstått har inte staden gjort några ansträngningar för att undersöka möjligheterna att köpa eller
byta mark med fastighetsägarna i Lövholmen.
Möjligheter att bygga ut redan befintliga skolor i området borde också undersökas.

överensstämmelse med översiktsplanen

Under rubriken Tidigare stöttningstagonden står det all" Planområdet tigger i området för den
centrala stadens utvidgning. Ndr fler bostöder byggs ökor ocksö behovet av somhallsservice i form av
skolor enligt avsnittet "Plqneringsinriktningor och fokusområden". Detta är självklarheter och inget vi
ifrågasätter. Däremot räcker det inte som motivering att planen därför skulle vara i

överensstämmelse med översiktsplanen.

Vi vill framhålla att den s.k. Planeringsinritningen under kapitlet ldrott, rekreation och attraktiva
grönområden i översiktsplanen säger att: "Den ekologiska infrastrukturens kvoliteter och samband, i
form av karnområden, spridningszoner och buffertzoner ska vdrnas och utvecklas sd arr
stockholmarnas behov ov en upplevelserik rekreotion inte öventyros". I samrådsunderlaget till den
Gröno Promenadstaden slär följande att läsa: "En valfungeronde grönstruktur ar avgörande för
Stockholms vaxt- och diurliv samt för stadens klimatanpassning och andra viktiga ekosystemtjanste/, ,
liksom atl" Den biologiska mångfatden ör beroende av större sammanhiingande naturområden, så
kallade karnområden, sommanbundna med val fungeronde spridningszonef,.

Det är alltså inte självklart att planen överensstämmer med Promenadstaden eftersom den innebär
ingrepp ijust sådana viktiga naturmiljöer som citaten ovan visar att man vill värna.

Strandskydd - finns inga skäl för upphävande

Planområdet berörs av strandskydd 100 m från Trekantens strandlinje. Någon strandskyddslinje finns
inte med på någon karta i planhandlingarna vilket är en brist.
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Om planen genomförs måste strandskyddet upphävas och då måste skälen för upphävande uppfylla
kraven i miljöbalken. Vilket eller vilka skäl som staden har för avseende att använda framgår inte med
ett ord i planhandlingarna vilket är märkligt. Detta borde rimligen redovisas isamrådshandlingarna.

Vi kan inte se att det finns några särskilda skälför upphävande av strandskydciet iplanområdet.

De skäl som staden, som vi kan se, kan komma att använda är att:
Den aktuella platsen or belagen på redan ianspråktagen mark.
Vår kommentar: Marken kan inte betraktas som ianspråktagen eftersom det enligt Naturvårdsverket
or avgörande att området inte löngre iir allemansrattsligt tillgöngligt för att hävda det.
Det avser ett område som behöver tas i onspråk för att tillgodose ett angelöget allmant intresse som
inte kan ske utanför området.
Vår kommentar: Som vi visat har alternativa platser för skolan inte utretts ordentligt, alternativ
lokalisering är möjlig om den politiska viljan finns.
Det qvser ett område som behöver tos i anspråk för att tiltgodose ett annat mycket angelaget
intresse.
Vår kommentar: Enligt Naturvårdsverket handlar det om "mycket speciella omstl)ndigheter som ar
mer eller mindre unika titl sin karaktör." Återigen, alternativa platser finns om man vill, man måste
inte ta Trekantsparken i anspråk för att bygga en ny skola.

Enligt 4 kap.17 5 Plan- och bygglagen får en kommun upphäva strandskydd et"om det finns sarskilda
skal för det och om intresset av att ta ornrådet i anspråk på det sött som avses med planen voger
ty n g re a n strs n dskyd dsi ntre sset."
Några särskilda skälfinns inte i detta fall enligt vår syn och vi kan inte heller se att intresset av ta
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Trekantsparken kommer om planen
genomförs att förlora både naturvärden och rekreationsvärden om planen genomförs. Dessa värden
kan inte kompenseras. Det kvarvarande stråket med strandpromenaden får en kraftigt förändrad
omgivning och kommer att förlora i upplevelsevärden. Områdets funktion som grön lunga för
rekreation, återhämtning, avstressning m.m. kommer att försvinna. Även områdets värden för djur
och väster kommer att klart försämras. Detta är icke kompenserbara värden som rimligen bör väga
tyngre som allmänintresse än att skolan byggs just där. Som vi uppfattar det saknas det politisk vilja
att utreda andra alternativ för placering av den nya skolan.

Planen strider mot Stockholms stads Miljöprogram

Det hävdas att planen inte strider mot några kommunala eller nationella riktlinjer. Vi håller inte med
om den slutsatsen. Planen innebär exploatering av ett mycket värdefullt natur och parkområde.
Området är markerat som en del av Stockholms "ekologiskt sörskilt betydetsefulla omröden" i Den
gröna promenadstaden, se karta i utställningshandlingarna.

Vivill påtala följande miljömål från Stockholms miljöprogram:

4.1 Mark- och vattenområden som har stirskild betydelse för den biologiska mångfalden ska störkas
och utvecklas
4.2 Grön- och vattenområden som ör stirskilt attraktiva för rekreation ska störkas och utvecklas
4.3 lntrång i övriga grön- och vattenområden bör minimeras och ersiittas

Vi anser att planen strider mot dessa miljömål och även mot de nationella miljömålen som Ett rikt
växt- och djurliv och God bebyggd miljö.
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Behovsbedömning - planen bör antas ha en betydande miljöpåverkan

Enligt behovsbedömningen antas planen inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en
miljöbedömning behöver göras. Det är ytterst få planer som miljöbedöms i Stockholm, trots att
miljöfrågorna som behöver hanteras ien växande storstad är många och komplexa. Vi upplever det
som att det närmast slentrianmässigt anges att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan utan
att någon egentlig analys har gjorts.

ldetta fall hävdas att planen överensstämmer med den gällande översiktsplanen. Som vivisat
tidigare ärdet inte självklart attså ärfallet. Vidare sägs att planen inte strider mot kommunala
riktlinjer. Som viockså visat kan planen antas strida mot mål idet gällande miljöprogrammet.
Planen innebär exploatering i känsliga naturmiljöer som utgör ett kärnområde i strukturen för
ekologiskt särskilt betydelsefulla områden. Planområdet är ett viktigt område i ekhabitatnätverket.
Strandskyddet behöver upphävas om planen ska genomföras. Trots detta är exploatering av platsen,
enligt Stockholms stad, inte en betydande miljöpåverkan. Vi ifrågasätter detta.

I bilaga ll till EG;s direktiv om Miljöbedömningar av vissa planer och program 2001/42 EG räknas
kriterier upp för att avgöra om påverkan kan antas vara betydande. Dessa kriterier finns även i bilaga
4 till MKB-förordningen. Det framgår tydligt att man ska bedöma planens ackumulerande effekt (eller
totaleffekt som det står iMKB-förordningen). Denna plan bör alltså sättas iett sammanhang med de
övriga planer som tar naturmark ianspråk iGröndal/Liljeholmen. Lagstiftningen är tydlig med att
man ska ha en helhetssyn vid planeringen, detta är något som tyvärr ofta saknas.
Påverkans storlek och fysiska omfattning ska också vägas in. I Bilaga lltill EG-direktivet nämns
också geografiskt område och antalet personer som kan antas komma att beröras. Ett mycket stort
antal människor berörs av planförslaget och den exploatering av natur/parkmark som föreslås.

Vianseratt planen innebären betydande miljöpåverkan och därförska miljöbedömas. Vid en
miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som bl.a. ska innehålla
alternativbeskrivningar av hur planens syfte, att förse Liljeholmen/Gröndal med fler skolplatser, kan

uppnås utan att en betydande miljöpåverkan uppstår.

Natu r- och rekreationsvärden

En ekologisk rapport har tagits fram som underlag i planarbetet. Den beskriver på ett bra sätt de
ekologiska värdena av Trekantsparken och vi har inte nrycket att tillägga annat än att området är
mycket fågelrikt under vår och försommar med bl.a. sjungande näktergal. Påverkan på fågellivet lär
bli mycket stor om planen genomförs.
Området ingår istockholms ekhabitatnätverk och har ett högt värde p.g.a. att det domineras av
ädellövskog. Vi kan bara instämma iatt vad som sägs i planbeskrivningen all"spridningsförmågan för
eklevande insekter i körnområdet kommer att påverkas negativt då ett viktigt område kommer att
minska starkt." Även påverkan på övrig biologisk mångfald borde redovisas som t.ex. fågellivet.

När det gäller rekreationsvärdena så säger man att " Parkområdet runt sjön Trekanten har stora
upplevelsemassiga kvalitöer"'vilket givetvis är riktigt men man beskriver inte närmare vilka kvalit6er
det är. Här skulle vigärna se att man beskrev upplevelsevärden t.ex. utifrån de åtta upplevelsevärden
som Patrik Grahn m.fl. forskare i SLU i Alnarp kommit fram till är viktiga i ett park eller naturområde.
Dessa är:
. Rofylldhet, tystnad
. Rymd, storlek, avskildhet
. Artrikedom, möngfald av djur och vöxter
. Kulturhistoria, spår i londskapet av dldre tid, gantla
trad, stenmurar
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o Vildhet, orördhet
. Folkliv, fest
. Lekmiljö, bra för born
. Bollplaner, plats för idrott och evenemong
Utifrån dessa upplevelsevärden borde området beskrivas i nuläget och även vilka konsekvenserna blir
om planen genomförs. I planbeskrivningen står på sid 20 atr"Påverkon på stråket btir mestadels
visuell" medan det på sid 7 står att det idag är "ett sammanhållet, vat definierat parkrum,
en lugn oos." Vi menar att påverkan blir betydligt mer än bara visuell, snarare blir det så att det lugna
parkrummet försvinner.
Konsekvensera av planen, både avseende natur- och rekreationsvärden, bör utredas mergrundligt i

en miljökonsekvensbeskrivning.

Ekosystemtjänster

Viskulle också gärna se att en ekosystemtjänstanalys gjordes. I detta ingår att kartlägga vilka
ekosystemtjänstersom finns inom området så att planeringen sedan kan utgå från dessa. Detta för
att vi inte ska bygga bort viktiga ekosystemtjänster som reglering av vattenflöden, pollinering,
klimatutjämning, rening av luften m.m.
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