
 

MINNESANTECKNINGAR 

  

1 (4) 
  

Datum 

2018-09-24 
 

  

  
  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00  stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Nationalstadsparksrådets skötselutskott 2018-09-24 

 

Närvarande 

Michael Werner, Statens fastighetsverk  

Ylva Franksson, Statens fastighetsverk  

Magnus Björkman, Stockholms stad  

Henrik Niklasson, Kungliga Djurgårdens förvaltning  

Henrik Waldenström, WWF  

Anders Bodin, Haga Brunnsvikens vänner  

Bircan Djafer, Akademiska hus  

Gunnar Björkman, Kungliga Djurgårdens förvaltning  

Lars Nyberg, Kommittén för Gustavianska parken 

Nils Forsberg, Solna Stad 

Paulina Landin, Ulriksdals slottsförvaltning 

Gunvor Larsson, Bergianska 

Märta Angert Lilliestråle, Förbundet för Ekoparken  

Richard Murray, Förbundet för Ekoparken 

Eva Waldén Selin, Länsstyrelsen 

 

Förhinder 

Amelie Lindhagen, Länsstyrelsen 

 

1. Mötets öppnande 

Eva hälsade alla välkomna.  

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes  

 

3. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregående möte 3/5 2018 godkändes. 

 

4. Återkoppling från landshövdingens rundtur i NSP 20 juni 

Rundresan började hos Kungliga Djurgårdens (KDF) förvaltning vid Stora 

skuggan. Ståthållarämbetet och KDF pratade bland annat om den kungliga 

dispositionsrätten. Rundturen fortsatte till Bergianska trädgården där universitetets 

rektor, Bergianska och Akademiska mötte upp. Rundturen fortsatte med en båttur 
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på Brunnsviken till Tivoli. Henric Waldenström från WWF guidade på båten. Vid 

Tivoli mötte Solna stad upp som berättade om stadens samverkan och pågående 

projekt i parken. Båtturen fortsatte från Tivoli till Haga och Vasaslätten där 

Ulriksdals slottsförvaltning och Fastighetsverket (SFV) hade en gemensam 

presentation. Vi fick en kort rundtur med buss inom Hagaparken samt en lunch 

som serverades vi turkiska kiosken. Båtturen fortsatte från Haga till Bellevue där 

Stockholms stad mötte opp och pratade om parkrestaureringen om sina pågående 

projekt. Efter det träffade vi Förbundet för ekoparken, Haga Brunnsvikens vänner 

och Kommittén för Gustavianska parken som höll en presentation bl.a. om 

aktiviteter för besökare, ekologisk infrastruktur, lagstiftning, hotbilder och det 

historiska landskapet. Presentationen hölls högst upp i Wennergrens center där 

rundturen avslutades med dryck och tilltugg.  

Landshövdingen var mycket nöjd med rundresan. Vi hade möjlighet att få visa att 

det är många aktörer som är engagerade och diskutera markägarfrågor som 

berörde både kultur- och naturmiljö. 

 

5. Nytt från markförvaltarna, runda 

Akademiska hus – T-baneugången södra uppgången vid Universitetet är ett 

misskött område, dåligt underhållet. Vi vill utreda förhållanden rörande underhåll 

och ägarförhållanden och vi behöver samtliga berörda parters hjälp med 

kontakter. Ett möte planeras där vi ska ses på plats. 

Akademiska hus ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Vinnova där man 

besiktar utemiljön och genomför en enkätundersökning riktad mot studenter och 

anställda för att fånga upp för och nackdelar med olika platser och förslag på 

åtgärder. Projektet kommer fortlöpa 2–3 år. 

KDF – Vi har handlat upp en markentreprenör för bron med byggstart i november. 

Ambitionen om allt går bra är montering i juni och invigning augusti 2019. Vi 

arbetar med en analys över Rosendals trädgård. Vattnet har torkat upp vid 

Isbladskärret. Vid Storängsbotten har man påbörjat genomförandet av dammar 

och omplantering av träd, det är troligen klart 2019. Ett seminarium om hantering 

av värdefulla träd planeras till den 2 april 2019. En bredare inbjudan har gått ut till 

dem som har liknande problem. Våtmarken vid Lillsjön är kringgrävd pga. av 

nedgrävning av en ledning. Det pågår även ett projekt för att utveckla platsen för 

gädda och fåglar. 

Ulriksdals slottsförvaltning – Vi verkar för att ta fram en visionsplan för 

Hagaparken i ett 100 årsperspektiv. Det byggs mycket i omlandet och vad 

kommer detta betyda för Hagaparken. Det har varit en varm sommar 

driftsmässigt. Tillsammans med SFV ska vi dra igång en visionsplan när staden 

växer. Planering för 100 miljoners projekten med utblickar till 2022 pågår.   

SFV Haga/Ulriksdal – Fler aktörer bör medverka om Hagakullen och 

bulleråtgärder. Vi har fått en ny fastighetschef, Mats Falkenäng, till Haga och 

Ulriksdal. Vattenfall har aviserat att man vill byta en större ledning inkl. en 

transformatorstation. Hagaparken byter ut tappkallvatten eftersom det är dåligt 

ställt med vatten och avlopp. Vi ska byta belysning vid slottsallén.  
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SFV Frescati - Invigningen av minnesvården blev en uppskattad tillställning. Nu 

är stängslet borttaget och det är öppet för allmänheten. Vi har haft samråd med 

Länsstyrelsen på plats om Torphagen om friställandet av en del värdefulla träd, 

gångvägar och skyltning utifrån underlaget. Det gamla pumphuset vid Bergianska 

får inte byggas om till toalett. Det pågår fortsatt planering tillsammans med 

Bergianska om väderskyddet och entréprojektet i Bergianska.   

Solna – Vi har snart ett flerårigt avtal för Tivoli och Pipers park. Vi väntar på ett 

beslut från Länsstyrelsen om våtmarken vid Tivoli och vi hoppas kunna komma 

igång i november. Vi ska röja stigen till Kraus grav och byta ut skyltar. Ett 

konstverk som heter hjärtat, av Eva Lange, ska placeras vid bryggan och stå nära 

båtscouternas container.  

Stockholms stad – Lekplatsen har slutbesiktning nästa vecka och invigning är den 

9 november. Vi är på gång att ta fram ett program för Kaknäs ängar. Disc. 

golfbanan kommer att bli av när vi får ett ok från Länsstyrelsen. Vi kommer att 

delta i vegetationsvården vid Torphagen.  

Bergianska – Våtmarken i Bergianska har vatten och just nu är det upplöjt för att 

vi ska ta bort vass. Det kommer att bli ett återkommande problem. Vi väntar på att 

våra huvudmän ska bestämma sig, KVA och SFV. Vi får inte någon information 

om projekten, väderskyddet och entréprojektet, som ska delfinansiera med de 100 

miljonerna.   

Förbundet för Ekoparken – Vi försöker få insyn i det som sker och det är det som 

tar den mesta tiden, bl.a. planer för bostäder vid Bergianska dalgången. Vi deltar i 

en referensgrupp några gånger per år i planeringen med Albano och dess 

färgsättning, Vi försöker få fart på frågan om Roslagsvägen och trädplantering där 

vi arbetar tillsammans med Akademiska hus.  

Kommittén för Gustavianska parken – Det finns idéer om en provpumpning vid 

Grottberget och vi har fått ett tillstånd från SFV. Vår nya ordförande Kerstin 

Brunnberg är på plats. Vitterhetsakademin har tagit fram en skrift om 

lagstiftningen i parken. Föreläsningsserier Vingslag över Haga ska publiceras 

även den av Vitterheten. Till följd av yttrandet över Ulriksdalsutredningen bör det 

anordnas ett expertseminarium om restaurering.  

Haga Brunnsviken vänner– Mycket har redan tagits upp. Vi har svarat på en 

remiss om detaljplan för Triangeln vid Bergshamra. Det blir en ljusfest den 4 

november, tack till Solna stad som stödjer detta. Vi kommer att arbeta mest med 

södra Haga och bullerfrågan.  

WWF – Vi arbetar med biologisk mångfald i det kommande projektet Stoppa 

artutrotningen.  

 

6. På gång på Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kommer snart att inleda en budgetprocess med budgetsamtal där vi 

träffar markförvaltare och sökande med start under slutet av september. Till årets 

budget önskar vi en mer långsiktig planering som sträcker sig fram till och med 

2022. Ansökningar ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober med en 



  4 (4) 

MINNESANTECKNINGAR  

Datum 

2018-09-24 
 

  

 

kortfattad beskrivning av projektet och en preliminär tidsplan och budget. 

Länsstyrelsen vill få in era projektplaner redan i slutet av januari 2019. Nästan 

halva utvecklingsanslaget drygt 44 miljoner kronor är uppknutet i och med en stor 

mängd nya avtal som skrevs innan semestrarna.   

Länsstyrelsen har svarat på ett samrådsyttrande ang. detaljplan för Kv. Triangeln i 

Solna stad.  

På det senaste mötet, den 7 maj, om Ålkistan med Ellevio och representanter från 

berörda markägare och kommuner diskuterades möjligheten att kombinera med en 

strukturbro för Ellevios kraftpaket med en gångbro på östra sidan om nuvarande 

Ålkistebron. Ellevio presenterade en kalkyl där den totala kostnaden för en sådan 

bro beräknas bli ca 5,2 miljoner kronor. Kommunernas andel beräknas bli ca 2 

miljoner kronor men med ett takbelopp på 3 miljoner kronor. Därutöver krävs ett 

avtal mellan Ellevio och kommunerna kring oförutsedda kostnader som eventuellt 

kan uppkomma under projektets gång. Kostnader för tillkommande arbete vid 

gångvägsanslutningar är inte inkluderade då Ellevio inte står för konsultkostnader 

som uppkommer för att ta fram sådana beräkningar. Ellevio jobbar nu med att lösa 

problemet med de andra två kraftpaketen som inte kommer att ledas över 

strukturbron innan man kan gå vidare. Ellevio måste få ett besked från 

kommunerna att man godkänner förslaget med en kombinerad gång och 

strukturbro, så fort som möjligt, så att man kan lämna in ett förslag till 

Energimarknadsinspektionen tillsammans med den koncessionsansökan som ska 

vara inlämnad i december. Om Ellevio inte får något positivt svar från 

kommunerna kommer man att gå vidare med enbart en strukturbro. Kommunerna 

får då gå vidare med en egen gångbrolösning eller samordna sig med Trafikverket 

i samband med kommande vägplan 2022. Förhoppningsvis vet vi mer till nästa 

skötselutskott.  

 

7. Övriga frågor 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte beslutades äga rum den 6 november kl. 13-15 på Länsstyrelsen. 

 

9. Avslutande 

Eva tackade alla för ett givande möte och bra diskussioner.  

 

Nedtecknat av 

Eva Waldén Selin 


