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F Ö R O R D

Ekoparken, området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården i
Stockholms, Solna och Lidingö kommuner, är vårt lands hittills
enda nationalstadspark. Den tillkom 1 januari 1995 med syfte
att bevara och vårda områdets unika natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. Parken utgör en omistlig tillgång som rekreations-
och friluftsområde för alla invånare i Storstockholm och som
attraktivt turistmål.

Genom sitt tätortsnära läge är parken utsatt för ett stort
exploateringstryck för bebyggelse, trafikanläggningar och andra
verksamheter som krävs för att möta den ökande urbanisering-
en. Det har nu gått drygt sju år sedan lagstiftningen för natio-
nalstadsparken trädde i kraft den 1 januari 1995, och det är där-
för angeläget att utvärdera effekten av den.

Förvaltningen av nationalstadsparken är komplicerad. Det
handlar om ett stort område med många markägare och intres-
senter inblandade och olika slags värden. Regeringen har sin
skrivelse till riksdagen 2001/02:173 En samlad naturvårdspoli-
tik angivit ett behov av att ytterligare utveckla samordningen av
förvaltningen av nationalstadsparken och närmare följa upp hur
denna – i vid bemärkelse – hittills har genomförts. Regeringen
pekar bland annat på behovet av att en skötselplan tas fram och
menar att man bör se över frågan om statliga medel till förvalt-
ningen av parken.

Samtidigt har nationalstadsparken blivit föremål för FN:s
stora studie Millennium Ecosystem Assessment. Den syftar
bland annat till att finna vägar till effektivare förvaltning av eko-
system för att upprätthålla och utveckla dessas kapacitet att
leverera varor och tjänster nödvändiga för en hållbar samhälls-
utveckling (se www.millenniumassessment.org). Formas stödjer
olika forskningsprojekt inom ramen för denna FN-studie.

Även ideella föreningar, däribland Kommittén för
Gustavianska Parken, har påpekat det angelägna i att utvärdera
tillämpningen av parklagstiftningen och belysa olika utveck-
lingsprojekt i anslutning till den.

Formas har mot denna bakgrund sett det som värdefullt att
sammanföra ett antal studier som belyser dessa frågor utifrån
flera olika perspektiv. Ur dessa studier kan vi dra lärdomar för
såväl Ekoparkens framtida förvaltning och bildandet av nya
nationalstadsparker som eventuella förändringar i lagstiftning-
en. Professor emeritus Lennart Holm och högskolelektor Peter
Schantz har på ett förtjänstfullt sätt medverkat som redaktörer
för boken.

s t o c k h o l m  i  j u l i  2 0 0 2

f ö r  f o r m a s

B r i t t  O l o f s d o t t e r
i n f o r m a t i o n s c h e fDjurgårdsbrunnskanalen.  
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Vid gränsen mellan skärgården och fastlandet intill Stockholm

kom ett natur- och jordbrukslandskap att brukas på ett nytt sätt

när Djurgården inrättades som jaktpark på 1500- och 1600-

talen, när Ulriksdals barockpark anlades på 1600-talet och när

flera engelska parker skapades vid Haga-Brunnsviken på 1700-

talet. Under flera århundraden har detta landskap inbjudit

stockholmarna och andra besökare till rekreation i en miljö rik

på såväl biotoper som kulturminnen. Idag är det skattat som en

unik del av europeisk parkhistoria med kulturvärden av inter-

nationell betydelse (1).
Den 1 januari 1995 blev detta parklandskap vår och världens

första nationalstadspark. Den kom till med god vilja och stolt
entusiasm, med brett folkligt stöd och kommunal acceptans.
Parken hade tre ingångar: naturen, kulturen och medborgarnas
rekreation. Det historiska landskapets värden skulle skyddas,
vårdas och utvecklas.

Bakgrunden till dess tillkomst var att parkområdena intill
Stockholms innerstad under drygt ett sekel hade exploaterats
steg för steg trots riksdagens upprepade uttalanden däremot.

L e n n a r t  H o l m

P e t e r  S c h a n t z

I N L E D N I N G

Skeppsholmen och Kastellholmen –
en del av nationalstadsparken.

Entréstenen vid
Stallmästaregården.
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Vid 1990-talets början var exploateringsplanerna mycket
omfattande. Då reagerade riksdag och regering. Nu skulle en
särskild lagparagraf ge området (se figur 1) skydd och lagen
skulle vara ”stark nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra
en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det historis-
ka landskapet” (14:9). 

En enig riksdag fattade i december 1994 beslut om följande
lagtext som infördes i naturresurslagen (3 kapitlet 7 §) och
senare överfördes till miljöbalken (4 kapitlet 7 §): ”Området
Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstads-
park. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast
om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas” (14:6; 23). 

Ett centralt budskap i propositionen för parken var att
”Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas
på att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden
och att värna den biologiska mångfalden” (14:43). Vidare angavs
att ”Långsiktigt anser regeringen att förslaget kan väntas medfö-
ra en stor samhällsekonomisk vinst för Stockholmsregionen

FIGUR 1. Nationalstadsparkens
avgränsning enligt regeringens 

proposition 1994/95:3.
Nationalstadsparken Ulriksdal–

Haga–Brunnsviken–Djurgården.
Nationalstadsparken kallas även ofta

för Ekoparken, som dock har en
något annorlunda avgränsning.
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genom att främja en uthållig samhällsutveckling och en god livs-
miljö för boende och företag i regionen. Ett gott skydd av områ-
det kan ses som ett viktigt led med arbetet att utveckla
Stockholm som Europeisk kulturhuvudstad och att öka landets
attraktionskraft för kvalificerad utveckling av näringsliv och
offentlig verksamhet” (14:48).

För parkens utveckling fick länsstyrelsen ett särskilt uppdrag
av regeringen i januari 1995: ”Det ankommer på Länsstyrelsen i
Stockholms län att genom samråd med berörda fastighetsförval-
tare, myndigheter och kommuner se till att det samarbete som
behövs inom nationalstadsparken får lämpliga former.
Samarbetet bör leda till principer för skydd, förvaltning, vård
och utveckling av nationalstadsparken och dess olika delar.
Arbetet bör syfta till att ge långsiktiga effekter som stärker det
historiska landskapets natur- och kulturvärden och allmänhe-
tens möjligheter att få del av dessa värden” (15:4).

Regeringen exemplifierade sina förväntningar med att
”Insatser för vård och utveckling bör inriktas på att förstärka och
utveckla det historiska landskapets natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden och att värna den biologiska mångfalden. Det kan
t.ex. gälla restaurering av historiska parker, upprustning av kultur-
historiskt värdefulla byggnader och anläggningar, åtgärder för
vård av skogsmark, öppen mark, intakta skogsbryn och gamla
ekar. Andra åtgärder kan vara restaurering av sargade naturom-
råden och förstärkning av svaga biologiska spridningslänkar” (15:4).
Regeringen föreslog även att ”En tidsplan med prioriteringsordning
bör upprättas för de åtgärder som avses vidtas” (15:3). 

Ambitionerna var således höga. Lagen var inte tänkt som ett
experiment. Men den placerades i naturresurslagen, (sedermera
miljöbalken) som i övrigt tillät avvägningar mellan olika intressen.
Frågan om den nya lagparagrafens effekt låg därför nära till hands.
Den skulle snart belysas. Redan vid parkens tillblivelse presentera-
des en detaljplan (51) (figur 2) som skulle leda till att det biologis-
ka kärnområdet Norra Djurgården (se 34, 37) naggades i kanten.

FIGUR 2. Den vita ringen markerar
var en detaljplan, som antogs av

Stockholms kommun efter lagens
tillkomst, naggade det biologiska

kärnområdet på Norra Djurgården i
kanten. Motsvarande parti är illus-

trerat i flygbilder före (1995) och
efter (1998) exploateringen.

Områdets placering i parken 
framgår av kartor och 
flygbilder i appendix. 

1995

1998
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Behov av studier

Nationalstadsparken röner nu ökande internationell uppmärk-
samhet som ekologiskt, kulturellt och socialt projekt (12:47-51;
31). Värdet av detta nyskapande speglas av att Finland sedan
den 1 januari 2000 har en lagstiftning (markanvändnings- och
bygglag 132:1999, 9 kapitlet §§ 68-71) som möjliggör inrät-
tandet av nationalstadsparker (17) och att man den 10 januari
2001 fick sin första nationalstadspark i Tavastehus (39).

Denna uppmärksamhet är på många sätt naturlig. Frågan
om en hållbar samhällsutveckling pekar på vikten av tätorts-
nära grönområden. Och detta gäller inte bara i Sverige utan
även internationellt. De livskvaliteter som stora stadsnära
grönområden ger bosättnings- och arbetsmiljöer får dessutom
alltmer reell betydelse i lokaliserings- och etableringsöverväg-
anden. Parkens fortsatta ställning i den regionala planeringen
av en växande storstad väcker därför nyfikenhet, och kommer
studeras inom ramen för FN:s stora studie The Millennium
Ecosystem Assessment (se: www.millenniumassessment.org). 

Hur vi skyddar dessa områden är således av stort allmänt
intresse. Det är därför angeläget att nu söka dra lärdomar av
den process som följt efter nationalstadsparkens instiftande.
Detta kräver studier. Exempel på olika aspekter som är värde-
fulla att studera är:

• förändringar i markanvändningen inom och intill parkens
gränser samt i det omland som är av betydelse för bevaran-
det av biologisk mångfald i parken  

• förändringar i landskapsbilden inom och intill parkens
gränser

• den formella tillämpningen av plan- och bygglagen

• beskrivningar av natur- och kulturvärden, miljökonsekven-
ser samt illustrering av projekt i planhandlingar

• utvecklingen av fördjupade översiktsplaner

• kunskapsutvecklingen om det historiska landskapets natur-
och kulturvärden

• länsstyrelsens samordningsuppdrag och tillsyn av riksin-
tresset

• förvaltningsmyndigheters och regeringens hantering av
överklagade planärenden

• Regeringsrättens rättstillämpning

Det finns idag ett omfattande underlag för och behov av denna
typ av studier (se sid 16). 

Kulturgeografen Torsten Hägerstrand tog i texten ”Vem
skall planera?” från 1961 (2) upp forskningsfrågor och menade
att det mest angelägna vore att  ”systematiskt följa upp verk-
ställda planer för att se hur de fungerar och vilket öde de går
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till mötes” (2:66). Behovet illustrerades med att ”överallt i
naturen åstadkommes ändamålsenligt beteende genom s.k.
feed-back, en mekanism som kontinuerligt rapporterar till
styrorganet hur gjorda åtgärder utföll i förhållande till syftet.
Så icke inom planväsendet” (2:66). 

Problemet är tyvärr giltigt även idag. Skall en hållbar
utveckling kunna nås krävs en kvalificering av samhällsplan-
eringen. Oberoende utvärderingar av lagstiftning och andra
besluts effekter är ett naturligt underlag för den processen.
Exempel på det presenteras i denna bok. 

OM BOKENS TEXTER

Enskilda forskare har studerat olika aspekter inom ramen för
implementeringen av lagen för nationalstadsparken. Ambi-
tionen är att genom deras texter spegla problembilder, värde-
frågor och möjligheter som har aktualiserats under åren 1995-
2001. 

staffan westerlund och bengt hamdahl beskriver lagstift-
ningens särart och tillämpning. De anger också olika former av
förändringar för att stärka lagens effekt och syfte med avseen-
de på utveckling inom parken.   

katarina löfvenhaft introducerar några utvecklingsprojekt
knutna till parkens biologiska mångfald och ett behov av att
utveckla instrument för fysisk planering för dessa värden i
urbana miljöer.  

daniela fröberg beskriver bl.a. olika exempel på fysisk pla-
nering efter det att lagen kom till och analyserar dessa proces-
ser utifrån statsvetenskaplig teoribildning om vad som under-
lättar respektive försvårar implementering av beslut.

peter schantz inleder sina texter med att belysa den tätorts-
nära naturens roll för rörelse och hälsa och fortsätter med
studier av parkens kulturvärden och beskrivningarna av dessa.
Han fördjupar sedan perspektiv kring människans relation till
landskap samt granskar förvaltningsmyndigheters och Regerings-
rättens lag- respektive rättstillämpning. Schantz ger dessa
texter en särskild introduktion.

lennart holm avslutar med att sammanfatta de lärdomar
som kan dras av studierna och lyfter fram olika förslag som
kan bidra till att utveckla nationalstadsparken som ett instru-
ment för skydd och utveckling. 

Författarna står själva för sina texter och tanken är att de skall
kunna läsas oberoende av varandra. 
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Referenser anges i boken med siffror
inom parentes, t.ex. (6), vilka hänvi-
sar till referensförteckning i anslut-
ning till respektive kapitel. Om det
inom en parentes refereras till olika
referenser men utan sidhänvisning
anges de olika referensnumren med
särskiljande kommatecken, t.ex. (6,
12, 18), eller med bindestreck ifall
det är referenser  i löpande följd,
t.ex. (12-18).

Sidhänvisning i en referens anges i
merparten av texterna med kolon
efter referensnummer och därefter
sida, t.ex. (6:4). Vid hänvisning till
flera sidor i en referens anges dessa
med särskiljande kommatecken eller
med bindestreck mellan sidor i följd,
t.ex. (6:4, 8, 12-14).

Om det inom en parentes med
olika referenser refereras till minst
en sidhänvisning, särskiljs referen-

serna med semikolon efter den för-
sta referensen med sidhänvisning,
t.ex. (4, 6:6; 8:16).

I kapitel 3 förekommer följan-
de typ av referens- och sidhänvis-
ning (46:61ff ). ”61ff ” anger då ”sid
61 och flera följande sidor”. I kapi-

tel 7-10 anges sidhänvisningar i
anslutning till respektive referens i
referensförteckningen. 

Här presenteras dels dokument från
åren 1991-1994 kring den process som
föregick instiftandet av nationalstad-
sparken, dels dokument kring proces-
sen därefter under åren 1995-2001.
Ett flödesschema för detaljplaner
inom parkens gränser avslutar redo-
visningen. 

Den officiella process som ledde
till lagstiftningen kan sägas ha sin
början i tre riksdagsmotioner 1991
(19-21) vilka sändes ut på remiss och
ledde till ett betänkande från riksda-
gens jordbruksutskott (22). Från
samma år finns ett brev från
Riksantikvarieämbetet och Boverket
till regeringen (18) och ett regerings-
beslut (13) som startar ett arbete
inom Stockholms och Solna kom-
mun vilket genererar flera intressan-
ta utredningar (3, 11, 25-27, 32-33,
37) som bl.a. bidrar med underlag
till propositionen för nationalstads-
parken (14) och riksdagens behand-
ling av denna (23).

1995 fick länsstyrelsen, som
nämnts inledningsvis, även i upp-
drag från regeringen att verka för
samordning av parken (15). Detta
rapporterades till miljödeparte-
mentet i början av 1996 (4). I juli
1996 sände regeringen rapporten på
remiss (10). Remissvaren har hittills
inte sammanställts. Samma år fick
länsstyrelsen ett nytt uppdrag från
regeringen (16). Det gällde bl.a. pla-
neringsläget för södra Brunnsviken

och redovisades 1998 (5, 6). Som en
del av samordningsuppdraget har
Länsstyrelsen givit ut rapporter om
det historiska landskapets immateri-
ella kulturvärden (8) samt om sköt-
sel av park och natur (7). Utfallet av
länsstyrelsens samordningsuppdrag
i övrigt kan studeras i de officiella
minnesanteckningarna från möten
med dess s.k. samverkansgrupp (9). 

Hur länsstyrelsen skött sin före-
skrivna uppgift att hävda riksintres-
sena kan studeras i dess gransk-
ningsyttranden knutna till detaljpla-
nerna samt i beslut om prövning av
antagna detaljplaner.
Solna kommun har i enlighet med
riksdagens beslut (14:41) tagit fram
ett förslag till fördjupad översikts-
plan för Solnas del av parken (28).
Förslag till skötsel- respektive vård-
planer för Tivoliområdet i Solna
finns också framtagna (29, 30).
Stockholms kommun har presente-
rat ett förslag till översiktsplan för
Östra Brunnsvikens och Norra
Djurgårdens institutionsområde
(35), ett förslag till naturreservat för
Norra Djurgården (36) samt utred-
ningar om parkens ekologiska infra-
struktur (34) och dess rekreations-
värden med utgångspunkt från
begreppet sociotop (38).

Ett flödesschema för detaljpla-
ner inom nationalstadsparkens
gränser (figur 3) anger intensiteten
vad gäller planläggning för föränd-

rad markanvändning inom området.
Dessutom antyds de konflikter och
utfall som dessa lett till. I figuren
ingår även två planer (47, 48) som
antagits  innan lagen för national-
stadsparken trädde i kraft och som
överklagats och därefter fattats
beslut om av regeringen eller rege-
ringsrätten med stöd av denna lag.
Av 17 planer i Stockholms kommun
(47-63) och 7 planer i Solna kom-
mun (40-46) har 9 (47-49, 52-54,
56, 60, 63) respektive 3 (44-46) pla-
ner överklagats till länsstyrelsen och
regeringen. Länsstyrelsen har funnit
skäl att pröva fem planer (45-47, 56,
63) men inte fällt någon plan. Av de
10 ärenden som nått regeringen (44,
45, 47-49, 52-54, 56, 60) har 2 pla-
ner fällts (47, 54). Av de 7 som rege-
ringen godkänt har 5 planer (48, 52,
53, 56, 60) blivit föremål för rätts-
prövningar i regeringsrätten vilka
lett till att 2 planer fällts (48, 56)
och 4 planer accepterats  (52, 53, 56,
60). En plan har bedömts vid två
tillfällen av regeringsrätten (56) vil-
ket förklarar att av 5 ursprungliga
planer har det blivit 6 rättsfall.

Till detta relativt stora antal
detaljplaner kommer bygglov och
detaljplaner för området intill par-
ken och området av betydelse för
den biologiska mångfalden. Det
finns således ett stort material att
beforska.
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ACCEPTERADE 
PROJEKT:

museum
kontor

UPPHÄVDA
PROJEKT:

kontor
betalstation

fysikcentrum
kv. fysikern
norra länken 2 & 3 

2

4 2

2

väggata
norra länken 1

10

5

kommunerna

länsstyrelsen

regeringsrätten

regeringen

22 detaljplaner inom nationalstadsparken har antagits åren 1995-2001 

2 detaljplaner som antagits före 1995 har överklagats och beslutats om 
efter 1995 med stöd av lagen för nationalstadsparken

12 överklagade
5 prövade av 
länsstyrelsen

FIGUR 3. Flödet av detaljplaner 
som fattats beslut om i Stockholms

och Solna kommuner efter national-
stadsparkens instiftande den 

1 januari 1995 fram till 2002, och dess
vidare öde vid överklaganden.

För vidare beskrivning se texten.
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Planerna gäller markutnyttjande
inom nationalstadsparkens gränser
och har beslutats i kommunfullmäk-
tige efter tillkomsten av lagen för
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Vi har här sökt sammanfatta den dialog som vi förde om lagen
för nationalstadsparken vid Kungl. Vetenskapsakademiens
seminarium i ämnet den 28 mars år 2000. 

Det handlar om en lagstiftning med en holistisk grundtanke;
det är helheten som skall skyddas. I den proposition som presen-
terar den nya lagtiftningen framhålles att (4:37):

Det gäller här att slå vakt om det historiska landskapet i ett område med kom-

plexa skyddsvärden som är av särskild betydelse för det nationella kulturarvet,

för Stockholmsregionens ekologi samt för människans rekreation. Utan en tydlig

lagreglering finns påtaglig risk att områdets kvaliteter i ett längre perspektiv

kommer att äventyras. Det är därför angeläget att nu lämna förslag om en klar

strategi för skydd av det historiska landskapet och om ett ställningstagande till

avgränsningen av det skyddsvärda området.

S t a f f a n
W e s t e r l u n d

B e n g t
H a m d a h l

Om lagen och 
möjliga 
utvecklingslinjer

Den 1 januari 1995 infördes därför följande paragraf i natur-
resurslagen senare överförd till miljöbalken (4 kapitlet 7 §): 

Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark. Inom

en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och

andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller natu-

miljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Vår ambition är att här belysa denna lagstiftning ur olika per-
spektiv. Låt oss dock först beröra den mer allmängiltiga betydel-
sen av reglerna för nationalstadsparken. Man kan se Parken som
en modell, en mikrobiosfär, av det som är underlaget för en håll-

Nationalstadsparken rymmer
komplexa skyddsvärden, här illu-

strerade i form av bl.a. en maritim
miljö vid Beckholmen, Djurgårds-

staden, friluftsmuseet Skansen och
det biologiska kärnområdet 

Södra Djurgården.



bar utveckling; ett mikrojordklot. Lagstiftarna har i princip
bestämt att en utveckling inom området får ske, men inte på ett
sådant sätt att vissa gränser överskrids. Gränserna är i sin tur
relaterade till förhållandet mellan mark som är ianspråktagen för
bebyggelse samt anläggningar, naturmiljö och kulturvärden. En
gräns har dragits mellan fortsatt mänsklig aktivitet och miljön.

I allt väsentligt har mänskligheten inte kommit så långt ännu
när det gäller att dra gränsen mellan hur mycket som kan explo-
ateras och vad som måste finnas kvar för att möjliggöra en håll-
bar utveckling. Nationalstadsparken blir därigenom också ett
experiment i hållbar utveckling. Experimentet lider visserligen
av en brist eftersom de verksamheter som inte får rum inom
nationalstadsparken kan förläggas till någon annan plats,
medan mänskligheten inte kan flytta utanför biosfären. Om
nationalstadsparken trots detta kommer att utsättas för åtgär-
der, eller undergå successiva förändringar, som medför att grän-
serna mellan bebyggelse samt andra anläggningar, naturmiljö
och kulturvärden förskjuts, kommer vi att få en tillgänglig bild
av hur den globala miljövården kommer att misslyckas.

Om lagstiftningens särdrag,
dess styrkor och svagheter

Införandet av institutet nationalstadspark utgjorde på flera sätt ett
positivt juridiskt trendbrott av hur svenska miljömål genomförs.

För det första bestämdes från centralt håll att ett visst områ-
de inte längre skulle vara föremål för annat lokalt bestämmande
än sådant som höll sig inom det nationella miljömålet. 

För det andra minimerades inslag av avvägningar mellan
miljömålet och andra intressen. Till skillnad från de riksintres-
sen för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet, som
överfördes från naturresurslagen till miljöbalkens 4 kapitel, får
vad gäller en nationalstadspark icke göras avvägningar mot
andra riksintressen, t.ex. vägar, och ej heller i förhållande till
utvidgning av tätorter och lokalt näringsliv. Samtidigt finns det
fortfarande ett handlingsutrymme, ja ett utvecklingsutrymme,
inom ramarna för det miljömål som skulle uppnås.

Även i ett annat avseende skärptes skyddsnivån. Enligt
huvudbestämmelsen för ovan nämnda typer av riksintresseom-
råden i miljöbalken 4 KAPITLET 1§ får natur- och kulturvärden i
dessa områden inte påtagligt skadas. Detta innebär att (3:171): 

åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på de skyddade intressena

eller som tillfälligt kan ha stor negativ inverkan på dessa 

är förbjudna. Visserligen låter det rätt betryggande, men lag-
stiftaren ansåg att det var otillräckligt för nationalstadsparkens
del, och uttryckte sig så här i regeringens proposition (4:33): 

Inom en nationalstadspark ger emellertid regeln om påtaglig skada inte tillräck-

ligt skydd. Regeringen anser därför att sådana förändringar, upprustningar och
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kompletteringar som medges i en nationalstadspark skall utföras så att de angiv-

na värdena icke utsätts för någon negativ inverkan av betydelse.

I propositionens författningskommentarer tydliggörs vad som
åsyftas med begreppet skada (4:50):

Med skada i den nu aktuella bestämmelsen avses negativ inverkan av någon

betydelse för de angivna värdena.

I författningskommentarerna sägs med syftning utöver national-
stadsparksbestämmelserna vidare att (4:50): 

Prövning enligt till naturresurslagen ansluten lagstiftning av en åtgärd i områ-

den som gränsar till nationalstadsparken skall ske med utgångspunkt från att

parkens natur- och kulturvärden inte får utsättas för påtaglig skada genom den

prövade åtgärden.

Skyddsnivån är alltså densamma för nationalstadsparkens när-
områden som för riksintresseområden för naturvården, kultur-
miljövården och friluftslivet i allmänhet.
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Denna egentligen radikala nyordning för hur miljömål ska
uppnås genomfördes emellertid med en lagstiftningsteknik
som ovanligt väl illustrerar en äldre, dålig, svensk teknik med
tyngdpunkt på förarbeten. Denna kolliderar med alltmer väx-
ande idéer om att tyngdpunkten ska ligga på lagtexten. 

Vi vill därvid även kritisera att det i förarbetena finns motiv-
uttalanden som inriktar sig på dömandet i det enskilda fallet
genom att hänvisa till stadgandet i 11 kapitlet 2§ i Regerings-
formen:

Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i

det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt

fall.

Som exempel på otillåtna pekpinnar för myndigheter och
domstolar kan nämnas uttalanden att fysikcentrum och en del
vägar, framförallt Norra länken i tunnelläge under national-
stadsparken, bedömdes som potentiellt förenliga med skyddet
för nationalstadsparken (4:45-46).

Lagstiftningstekniken för genomförandet av miljömålet var
traditionell. Metoden inskränktes till att i princip förbjuda
sådant aktivt handlande (utförande av ny bebyggelse, nya
anläggningar och andra åtgärder) som kan orsaka intrång etc.
Dock är ordalagen sådana att det är den som vill göra något,
och därmed också de kommunala myndigheter som ska pröva
lagligheten därav, som står för risken för den händelse att det
inte är tillfredställande utrett att handlandet verkligen inte
orsakar någon av de negativa effekter som lagrummet anger. 

Det som skiljer denna äldre lagstiftningsteknik från mer
modern och troligen effektivare teknik för genomförande av
dessa slags miljömål är att lagrummet inte knyter an till
skyddsobjektets önskvärda status utan bara till mänskligt
handlande som kan inverka negativt på det som ska skyddas. 

Skillnaden är mera betydelsefull i det långa loppet än
många tror. Vill man verkligen säkerställa nationalstadspar-
kernas ändamål, kunde man lägga till regler om förvaltning av
området med uppgiften att kontinuerligt uppmärksamma hur
området utvecklas och vidta sådana åtgärder som är lämpliga
för att man inte ska avlägsna sig från målet. Detta skulle på en
mikronivå återspegla det som med en modern term kallas för
”adaptiv miljöplanering” (se faktaruta). 

Genomförandet av det nationella miljömål som lagen anger
kom att realiseras i konkreta fall genom enskildas användning
av rättsapparaten, något som också hör till den nyare utveck-
lingen men ännu inte blivit särskilt vanlig i Sverige. Till detta
återkommer vi.

Men är då det lokala inflytandet verkligen så begränsat som
antytts ovan? Kan det inte smyga in avvägningar på en bak-
väg? Byggföretag och anläggningar, som exempelvis vägar,
prövas ju enligt plan- och bygglagen och väglagen – låt vara
med begränsningen att miljöbalkens regler skall beaktas.
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Initiativet till bebyggelse kommer dock ytterst från kommu-
nalt håll. Planmonopolet ligger hos kommunen som därige-
nom får en stark ställning när det gäller parkens framtid.

Vad gäller kontrollapparaten är det positivt att enskilda
agerat och utlöst prövningen. För att komma till en laglighets-
prövning i domstol står bara rättsprövningslagen till buds. Det
innebär för det första att man måste vara saklegitimerad (det
vill säga vara enskilt berörd) för att få överklaga ett beslut. För
det andra kan domstolen (Regeringsrätten) endast underkän-
na och därigenom undanröja det klandrade beslutet eller
godta det. Domstolen har befogenhet att upphäva men ej
ändra ett beslut eller sätta ett annat beslut i stället. Detta
rättsmedel är vad man kallar kassatoriskt.

Här framträder en brist för nationalstadsparken; Parken
saknar en allmän företrädare eller förvaltare som kan påkalla
domstolsprövning. Enligt plan- och bygglagen är det länssty-
relsen som har att bevaka det allmänna intresset som här sam-
manfaller med skyddsintresset. Men länsstyrelsen har många
andra uppgifter – inte minst att verka för länets ekonomiska
framåtskridande. Här smyger sig också avvägningstankarna
lätt in. Det är därför som nationalstadsparken måste få ett
aktivt förvaltarskap; stora insatser krävs för utveckling och
planläggning för att förstärka och inte minska dess värden.
Det är detta förvaltarskap som ingår i den ”adaptiva miljö-
planering” som vi tidigare berörde.

Tillämpningen av lagstiftningen

Tillämpningen av lagstiftningen har blivit ömsom vin och
ömsom vatten. Vinet representeras framför allt av Regerings-
rättens dom 1997 (5) varigenom schaktningen genom
Bellevueparken för Norra länkens framdragande underkändes.
Motiveringen var dock olycksbådande genom den starka
begränsning av prövningen till det öppna schakt som vägdrag-
ningen förutsatte (5:8-9). Den bär spår av att principiellt olika
synsätt förelåg inom domstolen. Farhågorna besannades när
fysikcentrum var uppe till prövning 1998. I två domar i denna
sak (6, 7) gjorde regeringsrätten en rad överraskande bedöm-
ningar av vilka en del återkommit i senare mål (8) om tillåtlig-
heten av ny bebyggelse.

Speciellt har skaderekvisitet fått en snäv tillämpning. Det
behövs mycket för att skada skall anses föreligga. Vad som inte
minst kan ha vållat svårigheter vid bedömningen av vilka
områden som får bebyggas framgår av förarbetenas vacklan i
propositionen mellan olika beskrivningar av byggnadsområden
kontra bebyggda områden (4:43, 45), exploaterad mark (4:49)
och områden i omedelbar närhet till nu befintlig bebyggelse
(4:43). Lagen arbetar med flera begrepp som mer tydligt skul-
le ha behövt definieras; ”parklandskap”, ”naturmiljö”, ”det his-
toriska landskapets natur- och kulturvärden” och ”intrång”.
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Praxis har hittills varit att se lagen som ett hinder vars
effekt bör begränsas ungefär så som skatteskyldiga ser på skat-
telagsstiftningen. Det har varit svårt att få gehör för åsikten
om parken som en ekonomisk tillgång så som det så vackert
formuleras i propositionen (4:48):

Långsiktigt anser regeringen att förslaget kan väntas medföra en stor sam-

hällsekonomisk vinst för Stockholmsregionen genom att främja en uthållig

samhällsutveckling och en god livsmiljö för boende och företag i regionen. Ett

gott skydd av området kan ses som ett viktigt led med arbetet att utveckla

Stockholm som Europeisk kulturhuvudstad och att öka landets attraktions-

kraft för kvalificerad utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.

Är nationalstadsparken en möjlig modell för hållbar utveck-
ling, åtminstone i en minibiosfär? En begränsning av model-
lens tillämplighet för en större biosfär ligger att i en sådan
måste verksamheter förekomma som vi hoppas inte får tränga
in i nationalstadsparken såsom industriell tillverkning, stora
trafikleder och lokaler för aktiviteter som vänder sig till en
masspublik (sport och dylikt). Men ändå, låt oss hoppas på att
erfarenheterna av experimentet med nationalstadsparken blir
goda och att det hela inte stannar vid just ett experiment.

Nationalstadsparken innehåller
både ”parklandskap” och ”bebygg-

elseområden”, som här vid Haga-
Brunnsviken. Författarna menar att

dessa begrepp borde ha definierats
tydligare i lagens förarbeten.
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F A K T A
a d a p t i v  

m i l j ö p l a n e r i n g

Adaptiv miljöplanering bygger på
att gränser och andra ramar
bestäms för ett område (t.ex att
naturmiljön inte får degraderas)
samt att det inom dessa ramar finns
full möjlighet till utveckling. Det
adaptiva elementet följer av att
gränserna, ramarna har en rätts-
verkan och att om det skulle visa
sig, att en åtgärd inom området
kommer att leda till gränsöverskri-
dande (eller att gränsöverskridande
redan har skett) så ligger det i själva
gränsens eller ramens rättverkan att
åtgärden inte får vidtas respektive
att återställning måste ske. Därmed
kan man utveckla ett område på
alla sätt utom de sätt som kan med-
föra ett gränsöverskridande. Eller

annorlunda uttryckt: man anpassar
planeringen och utvecklingen uti-
från gränserna och utifrån vad som

inträffar med den natur eller vad
det är, vars kvalitet utgör gränsen. 

Överfört till nationalstadspar-
ker: Allt som inte leder till sådana
konsekvenser, som regeln förbju-
der, kan göras. Skulle det visa sig
att den samlade utvecklingen inom
parken ändå leder till en i regeln
förbjuden negativ förändring, skul-
le tekniken med en adaptiv plane-
ring innebära att man då måste
bestämma åtgärder och begräns-
ningar för att återföra förhållande-
na till vad som ryms inom gränsen.
Man måste för att få detta att fun-
gera ha ett organ och ett instru-
ment som hela tiden håller uppsikt
över vad som händer inom området
och som dessutom både får, kan
och ska styra undan när utveckling-
en riskerar gå utöver gränsen.
Detta bygger på teori för adaptiv
miljöplanering (1) och som i sin tur
bygger på forskning om miljökvali-
tetsnormer (2).

1. Carlman, Inga. Theory of
Adaptive Environmental
Planning. Under publicering.

2. Gipperth, Lena. 1999.
Miljökvalitetsnormer: en rätts-
vetenskaplig studie i regelteknik
för operationalisering av miljö-
mål. Doktorsavhandling.
Institutionen för juridik,
Uppsala Universitet, Uppsala.

3. Regeringens proposition
1985/86:3 med förslag till lag
om hushållning med naturresur-
ser m.m.

4. Regeringens proposition
1994/95:3. Nationalstadsparken
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården.

5. Regeringsrättens dom. Mål nr
1931-1996, 1932-1996. Meddelad
i Stockholm den 31 januari 1997.
Regeringsrätten, Stockholm. 

6. Regeringsrättens dom. Mål nr
7257-1996. Meddelad i
Stockholm den 29 maj 1998.
Regeringsrätten, Stockholm.

7. Regeringsrättens dom. Mål nr
1190-1997. Meddelad i
Stockholm den 29 maj 1998.
Regeringsrätten, Stockholm.

8. Regeringsrättens dom. Mål nr
6475-1997. Meddelad i
Stockholm den 18 februari 1999.
Regeringsrätten, Stockholm.
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Biologisk mångfald i urban miljö
E X E M P E L F R Å N N A T I O N A L S T A D S P A R K E N

K A T A R I N A L Ö F V E N H A F T

är fil lic och doktorand 

vid Institutionen för naturgeografi och

kvartärgeologi vid 

Stockholms universitet.
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Stor artrikedom och hotade biotoper

I nationalstadsparken finns starka samband mellan natur- och
kulturvärdena. Det gamla odlingslandskapet och parkmiljöerna
karakteriseras av en stor utbredning av biotoper med grova ädel-
lövträd, främst ek och lind. Ett rikt växt- och djurliv finns knutet
till dessa miljöer, bl a ett flertal hotade arter enligt Artdata-
bankens nationella rödlista (5). Till det mest intressanta hör att
områdets ekskog och ekbackar utgör en av Sveriges värdefullaste
lokaler för insekter som lever av och på bark och ved i olika ned-
brytningsstadier. 

En sammanställning som gjordes 1992 och omfattade hela

3 3

Den 2 juli år 2001 vandrade en grupp landskapsforskare

från bl a Danmark, Holland, Tyskland, Israel och USA från

universitetets campus och ut över de soliga fälten på

Djurgården för att äta lunch under de gamla ekarna.

Brudbrödet blommade i backarna, nötdjuren idisslade lojt på

Lillsjöängen mittemot och sädesärlor vippade fram på staket-

stolparna. Forskarna deltog i en internationell konferens

(International Association for Landscape Ecology - IALE

2001) om utvecklingen av Europas landskap som hölls vid

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi,

Stockholms universitet. Konferensen som samlade omkring

200 forskare avslutades med exkursion, bl a i ”Ekoparken”,

världens första nationalstadspark. De stora grönytorna med

en rik och varierad naturmiljö och många besökare gjorde

intryck på exkursionsdeltagarna.

ä r  l a n d s k a p e t  a n l a g t  e l l e r  n a t u r l i g t ?  

Frågan ställdes spontant av en amerikan som svepte med

handen över skog och mark. Att ett odlingslandskap från tidi-

gare århundraden finns bevarat helt nära huvudstadens cen-

trum var för många av de utländska gästerna något anmärk-

ningsvärt och imponerande. Deras reaktion var inte överras-

kande. Nationalstadsparken i Stockholm är ju ett mycket bra

exempel på att grönområden i och nära tätorter kan ha en

biologisk mångfald av betydelse i både ett nationellt och inter-

nationellt perspektiv.

K a t a r i n a  
L ö f v e n h a f t

E x e m p e l  f r å n  
n a t i o n a l s t a d s p a r k e n

Biologisk mångfald 
i urban miljö

En sällsynt biotop – fuktlövskogen vid
Uggleviken på Norra Djurgården.

1. Heodesvirgareamale.
2. Tettigonia, liten.

3. Antiopal.
4. Acronyctaaceris.

1.

2.

3.

4.



parkområdet visade att cirka 60 insektsarter från den nationella
rödlistan hittats i parken, varav 29 akut hotade och sårbara (27).
32 rödlistade svamparter och ett 20-tal arter av kärlväxter, dägg-
djur, grod- och kräldjur, fisk och fågel fanns också med i redovis-
ningen. Fynden var främst koncentrerade till Norra och Södra
Djurgården, Frescati (vid gamla Skogshögskolan) och Ulriksdal.
Cirka 80 procent av de påträffade insekterna visade sig vara
beroende av områdets biotoper med ek och lind. För dem utgör
trädavverkning och bortstädning av död ved de största hoten.
Även för många av de rödlistade svamparna är variationen av tät
och gles ädellövskog, hagmarksliknande områden och fristående
solitära ädellövträd en förutsättning för överlevnad. I den senas-
te sammanställningen av arter, som omfattar bara delar av par-
ken, finns totalt 68 rödlistade arter registrerade på Norra
Djurgården, 40 på Södra Djurgården och 37 i Frescatiområdet
väster om Roslagsvägen (4).

Förutom ekbackar och en variation av gles och tät ädellöv-
skog innehåller nationalstadsparken ett flertal andra naturmiljö-
er med bl a äldre barr- och blandskogar, öppna gräsmarker, våt-
marker och småvatten, tillsammans utgörande en värdefull
mosaik av olika biotoper. Gräsmarker och skog med ädellövträd
utgör en hotad miljö i det svenska landskapet (22).

3 4
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Nytt miljömål

Målsättningen att bevara nationalstadsparkens biologiska
mångfald är klart uttalad i förarbetena (14) till miljöbalkens
(MB) hushållningsbestämmelser (4 kapitlet 7§ MB). Stöd för
detta mål finns även i miljöbalkens portalparagraf (1 kapitlet

1§ MB). Lagparagrafen om nationalstadsparker som infördes
1995 kan ses som ett led i att implementera Agenda 21 och kon-
ventionen om biologisk mångfald från miljökonferensen i Rio de
Janeiro (28) i svensk lagstiftning:

I samband med Förenta Nationernas miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 ställ-

de sig Sverige bakom Agenda 21 vars miljömål utgår från begreppet hållbar

utveckling. Att slå vakt om stadslandskapets natur- och kulturmiljöer är ett

uttryck för viljan att följa upp dessa mål utifrån ett ekologiskt, socialt och histo-

riskt perspektiv. Till det ekologiska perspektivet hör att bibehålla och utveckla

stadens biologiska mångfald och bevara variationen av biotoper och ekosystem

och en rik flora och fauna. (17:13)

I nationalstadsparken ställs betydelsen av att kunna hantera
biologisk mångfald i urban miljö på sin spets, men frågeställ-
ningar kring hur detta praktiskt ska genomföras rör inte bara



nationalstadsparken utan stadsbygden i allmänhet och är därför
aktuella i många andra svenska och även utländska städer. Vid
IALE-konferensen 2001 hade man t.ex. en speciell session som
behandlade urbana landskap i ett internationellt perspektiv.

Att bibehålla biologisk mångfald i urban miljö ingår sedan
1999 i Sveriges nationella miljömål om en god bebyggd miljö
(19). Den långsiktiga politiska intentionen är att integrera dessa
frågor också i kommunal fysisk planering och miljöövervakning.
Metoder för detta arbete behöver dock utvecklas och behovet av
forskning har lyfts fram, bl a av Boverket (2). Detta behov ska
ses mot bakgrund av bl a Miljödepartementets (10) preliminära
utredning av Agenda 21-arbetet som visar att biologisk mång-
fald generellt har fått ett dåligt genomslag i det lokala arbetet i
Sverige. Begreppet behöver konkretiseras bättre och operationa-
liseras, menar departementet.

I Sveriges strategi för biologisk mångfald (13) ges principer
för såväl bevarande som ett hållbart nyttjande av den biologiska
mångfaldens olika beståndsdelar. Biologisk mångfald är ett sam-
lingsbegrepp som omfattar gener, arter och ekosystem. Det inne-
bär att fysisk påverkan från t ex vägar och bebyggelse inte är
begränsad till den mark som direkt tas i anspråk utan kan påver-
ka ekosystemen/den biologiska mångfalden även i landskapet
runtomkring. Denna insikt har bl a bidragit till den ändring i
Plan- och bygglagen (PBL) som genomfördes den 1 januari 1996
och som innebär att kommunerna genom planläggning bl a ska
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I Igelbäcken, här vid Ulriksdals
slott, finns den hotade fisken grön-
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beroende av att Järvafältet

inte exploateras. 
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främja en ändamålsenlig struktur av grönområden (2 kapitlet 2§

PBL). Behovet av grönområden ska redovisas i den kommunomfat-
tande översiktsplanen och beaktas vid planläggning. Av översikts-
planen ska även framgå hur riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet

miljöbalken ska tillgodoses samt vilka miljö- och riskfaktorer som
bör beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändningen. Över-
siktsplanens olika konsekvenser ska klart framgå. Genom lagän-
dringen utökades även möjligheten att reglera grönområden och
frågor kring bl a biologisk mångfald i detaljplaner och områdesbe-
stämmelser. Den samlade betydelsen av natur- och kulturvärdena i
landskapet betonas i förarbetena till lagtexten (15). 

Detta innebär ökade krav på kommunerna att på ett nytt sätt
föra in biologisk mångfald som fråga i stadsbygdens fysiska pla-
nering. I det följande ges några exempel på utvecklingsarbeten i
Stockholm och Solnas kommuner och hur dessa har tillämpats i
nationalstadsparken hittills. 

Planeringsunderlagen utvecklas

Naturvårdsplaneringen i Stockholm har sedan 60-talet domine-
rats av ett objektsinriktat synsätt. Stockholms tidigare kommu-
nala naturinventeringar har därför inte kunnat uppfylla kraven
på ett översiktligt landskapsekologiskt perspektiv för att underlät-

Rådjur.
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ta miljöbedömningar i planeringsarbetet. Det blev tydligt bl a när
regeringen 1991 gav Solna och Stockholms stad i uppdrag att
redovisa hur kommunerna i sin planering avsåg att tillgodose
naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen i
området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (12). I sam-
band med detta togs ett planeringsprogram fram (20). Det base-
rades på en rad delutredningar, bl a avseende naturvårdens
intressen (27). För framtagandet av naturvårdsrapporten krävdes
omfattande systematisering och komplettering av befintlig infor-
mation om bl a artförekomster och olika biotopers utbredning. 

1992 års planeringsunderlag för naturvården (figur 1) var en
bra plattform för kommunernas programarbete och utvecklan-
det av generella principer och riktlinjer för områdets framtida
skydd och utveckling. Det gav däremot inte tillräckligt stöd för
kommunernas fortsatta arbete med fördjupning av översiktspla-
nen, naturreservatsbildning, detaljplanering, etc. Orsaken till
det var att den då befintliga ekologiska informationen inte var
heltäckande och framtagen med olika metodik för skilda syften.
Ofta användes olika terminologi och definitioner för skog, park,

FIGUR 1. 1992 års redovisning av
naturvårdens intressen i national-

stadsparken. Den olivgröna färgen
anger områden inom nationalstads-
parken som antingen ej hade eller ej
karterades för naturvärden alterna-

tivt ej ingick i det område som
redovisningen avsåg. 

(Bearbetning efter 27. Ur: 23). 

Kärnområde

Exklusiva partier med livsrum
för bl.a. hotade arter vars be-
varande är av nationellt intresse

Viktiga spridningsvägar mellan 
kärnområden

Svaga länkar där spridnings-
möjligheterna bör förbättras

Större vattenområde; fungerar
som spridningsväg för många
arter, utgör en barriär för andra

Viktiga samband med större
naturområden utanför ekopark-
området

NATURVÄRDESKARTA

Se figurtext
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bebyggelseområde, etc. Detta försvårar fördjupade ekologiska
analyser och kan leda till språkförbistring mellan olika aktörer i
planeringsarbetet.

För att erhålla effektivare verktyg för att både på översiktlig
och detaljerad nivå kunna beakta risker och möjligheter som
härrör från förändrad markanvändning har flera utvecklings-
projekt initierats under den senaste tioårsperioden. Arbetet har
bl a skett i samverkan mellan Stockholms stadsbyggnadskontor
och Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi,
Stockholms universitet.

Biotopkartan som plattform för analys

I ett forskningsprojekt vid Institutionen för naturgeografi och
kvartärgeologi, Stockholms universitet, använder vi oss av ett
ekologiskt geografiskt angreppssätt. Det handlar om att utveckla
och använda geografiska metoder för att beskriva ekologiska
värden och funktioner i landskapet och hur de förändras över
tiden. Natur- och kulturlandskapet ses som en helhet som
fysiskt inte kan skiljas åt (21). För att integrera landskapsekolo-
giska aspekter i fysisk planering föreslår vi en modell med bio-
topkartering som gör det möjligt att studera landskapet också
från ett översiktligt perspektiv. Modellen lägger även stor vikt
vid utvecklandet av presentationsstrategier anpassade för fysisk
planering (9). Stockholm, inklusive nationalstadsparken,
används som studieområde.

Ett indelningssystem för biotopkartering med hjälp av flyg-
bilder tagna med infrarödkänslig film har utvecklats (8).
Indelningssystemet bygger på etablerade system för tolkning av
skogs- och odlingslandskap (6), vilka har anpassats till urban
miljö. Biotopkarteringen är heltäckande och omfattar både all-
män mark och tomtmark. Biotoper avgränsas således även inom
bebyggelseområden varefter resterande så kallad bebyggd och
hårdgjord mark klassificeras efter vegetationens täckningsgrad
och sammansättning. Detta skiljer sig mot de definitioner av
urban mark som tidigare använts inom fysisk planering i
Stockholm. 

Biotopkartan ger ett heltäckande och systematiskt underlag
som sätter in Stockholms ekologiska värden i ett större geogra-
fiskt sammanhang. Den är ett analysverktyg som gör det lättare
att identifiera lokala värden i landskapet och relatera dem till
situationen regionalt och nationellt. Detta skapar i sin tur bättre
förutsättningar för en relevant prioritering av vilka skydds- och
förbättringsåtgärder som behövs och var de gör störst nytta från
biologisk mångfaldssynpunkt. Modellen med biotopkartering
som är under utveckling, har likheter med bl a den ”Ecosystem-
approach” som antagits av FN som ett primärt ramverk för
åtgärder enligt konventionen om biologisk mångfald (29). Det
valda angreppssättet ska betraktas som ett komplement till
inventeringar av bl a arter och naturvärdesobjekt. 

Biotopkartan finns nu som digital databas för hela Stock-

Blåkråka.
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holms stad (11). Den är framtagen i skala 1:10 000 varför kom-
pletterande fältinventeringar behöver göras i samband med
detaljerad planering.

Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur

Biotopkartan har använts i ett flertal planeringssituationer, bl a vid
framtagandet av ett förslag till naturreservat för Norra Djurgården
i nationalstadsparken (24). Ett annat exempel är planeringsunder-
laget Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur som togs fram
inom ramen för arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för
Stockholms delar av parken (25). Arbetet bedrevs med utgångs-
punkt i lagstiftningens bestämmelser och dess förarbeten samt
enligt de uppdrag som regeringen gett länsstyrelsen, Solna och
Stockholm (16, 18). Planeringsunderlaget avser att bidra med stöd
för att: 

• tydliggöra hur begreppet intrång ska definieras
• precisera parklandskapets och naturmiljöns utbredning och

vari det historiska landskapets naturvärden ligger.

Dessa klarlägganden är viktiga när målet om bevarad biologisk
mångfald ska omsättas till juridiskt bindande föreskrifter och sköt-
selplaner. Skydd och förbättringsåtgärder kan lättare riktas till
områden där de från biologisk mångfaldssynpunkt gör störst nytta.

I enlighet med regeringsuppdragen fokuserar arbetet på nät-

Brunnsvikenlandskapet, här sett
från Wenner-Gren Center vid

Sveaplan, är en spridningszon 
mellan Ulriksdals och 

Norra Djurgårdens 
biologiska kärnområden.
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verket av grönområden och biotoper i landskapet samt på sprid-
ningszonerna mellan de stora naturområdena på Norra och Södra
Djurgården. För att erhålla användbara planeringsverktyg har bio-
topkartan analyserats och översatts till för det fördjupade över-
siktsplanearbetet relevanta planeringsenheter. 

En landskapsekologisk zon för parken har identifierats 
(figur 2). Liksom i utredningen 1992 (27) används landskapseko-
logiska begrepp för den översiktliga redovisningen men begreppen
har här kunnat preciseras geografiskt med hjälp av biotopkartan
och historiskt kartmaterial. Betydelsen av en buffertzon kring par-
ken lyfts fram. När det t ex gäller den biologiska mångfald som är
knuten till nationalstadsparkens långa lövträdskontinuitet är det
centrala att bibehålla en kontinuerlig tillgång på goda livsmiljöer/
biotoper både inom kärnområdena och i dess omgivande sprid-
nings- och buffertzoner. Mycket viktigt i sammanhanget är areal-
andelen av ekologiskt särskilt värdefulla biotoper i landskapet och
kvaliteten på biotoperna runtomkring. Begreppet spridningszon
har valts för att markera betydelsen av att beakta biotopmosaiken i
hela landskapet vid ekologisk värdering och planläggning (9).

De landskapsekologiska begreppen (se nedan) uttrycks som
områdesspecifika anspråk på skydd och utveckling. Anspråken
varierar mellan olika områden beroende av dagens biotoputbred-
ning och tidigare marktäckning. 

Kärnområden avser större sammanhängande grönområden med
ekologiska värden som behöver skyddas och vårdas om man lång-
siktigt ska kunna bevara nationalstadsparkens biologiska mångfald
och till den relaterade kultur- och rekreationsvärden.

Spridningszoner mellan kärnområdena, innehåller grönområ-
den och biotoper som tidigare ingick i det sammanhängande
odlingslandskapet. En identifierad spridningszon bidrar till att

FIGUR 2. Principskiss över den 
landskapsekologiska zonen för 

nationalstadsparken.
(Bearbetning efter 8. Ur: 25). Ulriksdals

kärnområde

Norra
Djurgårdens
kärnområde

Södra
Djurgårdens
kärnområde

Sprid-
nings-
zon
Haga

Spridnings-
zon
Gärdet

Buffert-
zon



4 2

b i o l o g i s k  m å n g f a l d  i  u r b a n  m i l j ö

säkra tillgången och kvaliteten på ekologiskt särskilt värdefulla bio-
toper i kärnområdena vilket betyder att åtgärder behövs för att
skydda och stärka dagens biotoputbredning och begränsa fortsatt
bebyggelseutveckling. 

Buffertzoner omkring kärnområden och spridningszoner är mer
uppsplittrade men har väsentliga inslag av ekologiskt särskilt vär-
defulla biotoper som behöver skyddas. 

Inom kärnområden och spridningszoner redovisas även delområ-
den med stor ekologisk utvecklingspotential där relativt små insat-
ser (restaurering och nyanläggning av biotoper) behövs för att avse-
värt stärka parkens spridningszoner och naturvärden. Vidare mar-
keras områden i strategiska lägen där man genom nyanläggning av
natur och park i samband med ändrad markanvändning på sikt
kan stärka biotoputbredningen och spridningszonerna ytterligare. 

Exempel från en fallstudie

Under 1997-2000 deltog stadsbyggnadskontoret och Natur-
geografiska institutionen med en fallstudie i det s k SAMS-projek-
tet (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) som leddes av
Boverket och Naturvårdsverket (3). Fallstudien behandlade frågor
kring biologisk mångfald i fysisk planering och nationalstadspar-
ken användes som studieområde (3). I fallstudien prövades biotop-
kartans användbarhet för att identifiera ekologiskt särskilt känsliga
och värdefulla områden i stadsbygden och bedöma effekter och
konsekvenser av den utveckling som skett och kan ske framöver.
Nedan ges några exempel.

Jämförelse med 1690

Den översiktliga biotopkartan i figur 4 visar hur nationalstads-
parken utgör en del av ett regionalt grönstråk som sträcker sig in
mot stadens centrum. Utbredningen av ekologiskt särskilt värde-
fulla biotoper är främst koncentrerad till områdena Ulriksdal,
Norra Djurgården och Södra Djurgården i nationalstadsparken
samt till Hansta norr därom.

Vidare visar biotopkartan att biotoper med ädellövträd före-
kommer även utanför nationalstadsparkens gräns, t ex i
Hjorthagen, och inom bebyggelseområden som Gärdet mellan
Norra och Södra Djurgården (figur 3). Jämförelser med historiskt
kartöverlägg från 1690 (30) indikerar att dagens utbredning av
biotoper med ädellövträd överensstämmer med tidigare ekbackar,
ängs- och betesmarker. De har således ofta en lång kontinuitet som
lövträdbärande mark. 

Dessa bebyggelseområden kan vara svåra att hantera i plane-
ringsarbetet eftersom det ofta rör sig om tomtmark och områden
med exploateringstryck. Boverket har därför givit ut en handbok,
Gröna områden i planeringen (2), med konkreta exempel på hur
Plan- och bygglagen kan tillämpas för att reglera biotoper (mark
och vegetation) i rättsligt bindande planer. 



FIGUR 4. Nationalstadsparken utgör
del av ett regionalt grönstråk.
Biotoper av särskild ekologisk

betydelse är främst koncentrerade
till parkens kärnområden

Ulriksdal, Norra Djurgården och
Södra Djurgården men finns även i

Haga-Brunnsvikenområdet och i
vissa bebyggelseområden.

(Bearbetning efter 8. Ur:3).
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FIGUR 3. Gräsmarker och skog med
grova ädellövträd (ljusgröna och

rödrandade ytor samt röda boxar på
kartan) finns inom bebyggelseområ-

den som t ex Gärdet. Kartutsnittet
omfattar spridningszonen Gärdet

mellan Norra och Södra Djurgården
(JFR FIGUR 2). Biotopkartan är en

generalisering anpassad till arbete
med fördjupning av översiktsplanen

för nationalstadsparken. Mer 
detaljerad biotopinformation kan 

hämtas från databasen.
(Bearbetning efter 8. Ur: 25).
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Planeringen står inför ett vägval

Fallstudien har även prövat biotopkartans användbarhet för att
illustrera förändringar över tiden. För att på ett enkelt sätt
beskriva huvuddragen i de strukturella förändringar som skett i
nationalstadsparken under den senaste 50-årsperioden har den
landskapsekologiska zonen för 1997 (figur 2) klassats om efter
den marktäckning som dominerade i mitten av 40-talet (figur 5).
Jämförelsen är grov men har bedömts vara tillräcklig för att ge
en bild av hur områden med ungefär samma fragmenterings-
grad då var fördelade i landskapet. Det visar bl a att Norra och
Södra Djurgården för 50 år sedan utgjorde ett större och mer
sammanhängande grönområde (figur 5). 

Idag står planeringen inför ett vägval. De ekologiskt viktiga
biotoper som finns kvar i spridnings- och buffertzonerna mellan
och omkring kärnområdena saknar i stort sett juridiskt bindan-
de skyddsbestämmelser och ekologiskt anpassade skötselplaner.
Figur 6 beskriver två framtidsbilder med förändringar som kan
tänkas ske inom en 50-årsperiod om ett aktivt skydd (d v s
skydd, vård, restaurering och nyanläggning) av spridnings- och
buffertzonernas biotoper införs enligt 1997 års planeringsunder-
lag (25) respektive om det inte införs. I båda alternativen förut-

FIGUR 5. Under den senaste 50-års-
perioden har strukturen av grönom-

råden förändrats i Djurgårdsland-
skapet. Andelen kärnområde och

spridningszon har minskat och
andelen buffertzon och barriär ökat

i motsvarande omfattning.
(Bearbetning efter 8. Ur:3).

1 9 9 71 9 4 6

1 9 9 71946
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sätts att kärnområdena ges juridiskt skydd som naturreservat
enligt kommunens översiktsplan (26). De olika strategierna kan
i ett 50-årsperspektiv ge upphov till en ökad andel respektive
förlust av ekologiskt viktiga biotoper. Detta leder samtidigt till
strukturella förändringar i landskapet vilka endast varit möjliga
att illustrera tack vare biotopkartan (figur 6). 

Att i den översiktliga planeringen ge ramar för skydd och
utveckling som garanterar fungerande nätverk av våtmarker i
nationalstadsparken är en annan viktig aspekt som berörs i fall-
studien. Även framtida trafikplanering kan påverka möjligheter-
na att långsiktigt bibehålla nationalstadsparkens biologiska
mångfald vilket fallstudien ger några exempel på (se 3). 

Erfarenheterna hittills visar att kommunernas arbete med att
utveckla nya kunskaps- och planeringsunderlag för national-
stadsparken bidragit till en ökad diskussion om stadsbygdens
natur och ekologiska sammanhang också på en mer övergripan-
de nivå. Underlag avseende nationalstadsparkens natur- och
kulturvärden har även utarbetats av bl a Djurgårdsförvaltningen
och Länsstyrelsen. T ex har riktlinjer för skötseln av parken
tagits fram (7). Tillsammans utgör dessa underlag en bra platt-
form för såväl fortsatt forskning och utvecklingsarbete som akti-
va åtgärder i enlighet med lagens intentioner.

o m  5 0  å r

FIGUR 6. Två framtidsbilder för
delar av nationalstadsparken som

blickar 50 år framåt i tiden. Om ett
aktivt skydd och vård inte införs för

de biotoper som ligger utanför 
nationalstadsparkens kärnområden

finns en risk att uppsplittringen av
landskapet fortgår (JFR FIGUR 5). I

ett 50-års perspektiv kan det t ex
leda till att dryga 100 hektar bioto-
per med ädellövträd går förlorade.

Om ett aktivt skydd och vård av bio-
toperna införs ökar förutsättningar-

na att långsiktigt bibehålla parkens
biologiska mångfald. 
(Bearbetning efter 8. Ur:3).
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Barriär-
effekten
minskar

Spridnings- och 
buffertzonerna 
försvinner

Spridningszonen
stärks

Med 

+1 %
0 %

+5 %
– 6 %

Utan  

0 %
–13 %
– 9 %

+22 %

Med aktivt skydd 
förstärks spridningszonerna

Utan aktivt skydd 
försvinner spridningszonerna



Skyddet för framtiden

Avslutningsvis återvänder vi till exkursionen i nationalstadspar-
ken den där soliga dagen i juli. I Ulriksdals barockpark satt
äldre par i bersåskuggan med olika handarbeten och njöt av
blomsterprakten. Kolonilottsinnehavare påtade i sina trädgårdar
och i Haga myllrade pelousen av solbadare, lekande barn och
kubbspelare. Fiskarna med sina spön hängde troget vid Ålkis-
tans stränder. I ekbackarna på Norra Djurgården fick exkur-
sionsdeltagarna en rofylld picknickstund, en kontrast till som-
marvimlet de senare fick uppleva på Södra Djurgården.

Förutom nationalstadsparkens välbevarade landskap var det
just människornas fria nyttjande av parkens natur-, kultur- och
rekreationsvärden som gjorde starkt intryck på många av for-
skarna på IALE-konferensen. Men deras frågor om national-
stadsparkens framtida bevarande blev hängande i luften. Säkert
är att de beslut som vi väntar på om parkens heltäckande juri-
diska skydd och skötselplaner avgör om kommande generatio-
ner ska få möjlighet att uppleva de sköna och värdefulla land-
skap i urban miljö vi har i Stockholm och Solna i dag.
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Den första januari 1995 fick Sverige ett nytt slags natur- och

kulturmiljöskydd. Detta områdesskydd döptes till national-

stadspark och utgörs av ett riksintresse ”som har stor betydel-

se för det nationella kulturarvet, för en tätort eller tätortsre-

gions ekologi och för människors rekreation” (46:1) Det första

område som åtnjuter ett sådant skydd är Ulriksdal–Haga–

Brunnsviken–Djurgården (hädanefter benämnt nationalstads-

parken) i Solna och Stockholms kommuner. En ny paragraf (7 §)

infördes i naturresurslagens (NRL) tredje kapitel den 1 janu-

ari 1995 och har senare förts in i miljöbalken (MB):

Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till

stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas.

Sedan lagen infördes har byggprojekt beviljats som från vissa
håll starkt har ifrågasatts. Miljöorganisationer och enskilda per-
soner har hävdat att de varit lagstridiga. Uppfattningarna om
vad lagen innebär och om vad som är viktigt att skydda och
utveckla i nationalstadsparken var således olika hos olika intres-
senter. 

Avsikten med denna text är att utifrån ett statsvetenskapligt
perspektiv belysa hur den nya lagstiftningen implementerades.
Grunden utgörs av en studie benämnd ”Nationalstadsparken –
implementeringen av ett natur- och kulturmiljöskydd” (40). Här
ges en övergripande bild av dess uppläggning och empiriska
innehåll. Resultaten belyses utifrån statsvetenskapliga teoribild-
ningar kring implementering. För en mer detaljerad inblick i
studien hänvisas till originalarbetet (40). 

Teoretisk bakgrund

Flera författare har visat att förvaltningen inte spelar en neutral
roll när den genomför politiska beslut (33:11-12; 35:353ff).
Därför är implementeringen viktig att studera. De instrument
som nyttjats för att kunna identifiera vad som påverkar imple-
menteringen har i huvudsak hämtats från en artikel av Anders

D a n i e l a
F r ö b e r g

E t t  s t a t s v e t e n s k a p l i g t
p e r s p e k t i v

Implementeringen
av lagen

Bilden visar olika 
alternativa sträckningar för 

Norra länken och Österleden. 



Sannerstedt, men även från t.ex. Lennart Lundquist och Sören
Winter. 

Har implementerarna haft svårt att kunna leva upp till
lagens intentioner p.g.a. exempelvis bristfälliga resurser? Det
kanske är svårt att förstå vad lagen innebär. Är det kanske så att
aktörerna inte vill ta hänsyn till den nya lagen i alla situationer.
Att ett besluts korrekta genomförande är beroende av om de
tjänstemän som skall genomföra beslutet kan, vill eller förstår
härrör från Lennart Lundquist (30:71). 

Dessa tre faktorer ryms under de fem punkter som Anders
Sannerstedt ställer upp och som han anser kan förklara imple-
menteringsproblem. Han formulerar dem som uppmaningar till
beslutsfattarna:

• Den direkta styrningen, beslutsfattarens instruktioner till
verkställaren, bör vara klar och entydig. Ju mångtydigare
instruktioner desto fler risker för missförstånd. Instruk-
tionerna skulle i detta fall vara NRL och Plan- och bygglagen
(PBL). Den som skall implementera skall, med Lundquists
terminologi, kunna förstå vad beslutsfattaren vill. 

• Den indirekta styrningen; hur verkställandet är organiserat,
tilldelningen av resurser, procedurer för beslutsfattandet,
vem som har ansvaret osv.; får inte vara alltför komplicerad.
Implementeraren skall kunna verkställa en lag. 

• Beslutsfattaren bör se till att verkställaren gillar det beslut
som skall genomföras och på så vis blir motiverad. De som är
satta att implementera ett beslut skall vilja göra det. 

• Implementeringen skall gå att kontrollera, så att information
finns om hur styrningen följs. Statens förlängda arm är i
detta fall länsstyrelsen som skall ha insyn i implementerings-
processen och även prövar överklaganden.

• En beslutsfattare bör också försöka försvåra påverkan från
aktörer som står utanför implementeringsprocessen (34:23). 

Sören Winter talar i sin bok Implementering og effektivitet om
att de intressen som ligger bakom att ett beslut tas påverkar
förutsättningarna för implementeringen. Winter menar att om
fördelarna av förd politik är spridda bland medborgarna
medan kostnaderna däremot är koncentrerade till några
berörda aktörer försvårar detta implementeringen. När kost-
naderna är koncentrerade till några få har dessa starka incita-
ment att motsätta sig en lagstiftning medan de som får förde-
lar inte bjuder till så starkt motstånd. Det krävs att några poli-
tiker eller intresseorganisationer fungerar som entreprenörer
och skapar en opinion för beslutet. Winter menar att de som
får betala priset för lagstiftningen fortsätter att bjuda mot-
stånd efter att lagstiftningen är införd och beslutet skall
implementeras ( jfr. 38:77; 39:33, 51). Kopplingen till Winters
teori ryms också den under en av Sannerstedts punkter, den
om utomstående aktörers påverkan.
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Ett stort antal aktörer kan på olika sätt påverka tillämpningen av lagen för nationalstadsparken. Bilden söker
exemplifiera både formella och informella vägar som denna påverkan kan ta. Bilden är en modifiering av en illus-
tration i Linda Wiréns magisteruppsats, ”Dynamik i urbana nätverk – sociala och ekologiska perspektiv på förvalt-
ningen av nationalstadsparken i Stockholm”, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, 2002.



Studiens uppläggning

Studien inleds med en kortfattad redogörelse för lagstiftningen.
Den bygger på propositionen (46) samt litteratur som behandlar
naturresurslagen och plan- och bygglagen (36, 37).
Undersökningens material i övrigt utgörs av s.k. planbeskriv-
ningar, miljökonsekvensbeskrivningar och till viss del remiss-
och samrådsredogörelser inom ramen för planprocessen samt
tidningsartiklar och intervjuer.

De fall i form av detaljplaner och bygglov som har studerats
rör implementering under 1995-1999. Den information som
söktes var således färsk i minnet hos dem som intervjuades. Det
huvudsakliga källkritiska problemet är att de olika aktörerna
kan försöka vinkla framställningen till sin fördel. Risken för
detta förstärks också av den polariserade konflikt som delvis
fanns mellan kommunerna och miljöorganisationerna.

Studerade planer
För studien analyserades fem detaljplaner (18, 21-24) och ett
bygglov (17):

• anläggande av Norra Länken i Stockholm (två olika detalj-
planer)(23, 24),

• uppförande av Fysikcentrum i Stockholm (22), 

• utbyggnad av Sophiahemmet i Stockholm (21), 

• nedgrävning av kraftledning i Bergshamra i Solna (17), och 

• kontorsbebyggelse inom kvarteret Skogskarlen vid
Brunnsviken i Solna (18). 

Fallen valdes då de åskådliggör problematiska aspekter i relation
till och i själva lagstiftningen. Skälet till att ärenden från båda
kommunerna valdes är att det därmed är två uppsättningar av
aktörer som skall tolka lagbestämmelsen och skydda sin del av
nationalstadsparken. 

Intervjuer
Aktörer vad gäller implementeringsprocessen har identifierats.
Ett urval av dessa har sedan intervjuats. Detaljplaner utformas
av planarkitekter och godkänns av politikerna i byggnadsnämn-
den. Planarkitekterna har mycket goda kunskaper om utform-
ningen av detaljplanerna. Eftersom de ritar planen har de god
insyn i de olika alternativ som stått till buds och för- och nack-
delar med dessa. Dessutom känner de till vilka förändringar
som gjorts i utformningen av planen under arbetets gång och
varför.

Studiens viktigaste informanter, som också kommer refere-
ras till i denna text, är planarkitekter i Solna respektive
Stockholms kommuner (Ulf Sandell, Stockholms stadsbygg-
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nadskontor; Jacob Cederström, Solna stadsarkitektkontor) med
nationalstadsparken som ansvarsområde, ledande politiker i
respektive kommuners byggnadsnämnder (Carl-Erik Skårman
(m), vice ordf. i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad;
Lars Göransson, ordf. (s) i byggnadsnämnden i Solna stad),
stadsjuristen vid Solna kommun (Viking Sprang) samt en tjän-
steman på planenheten på länsstyrelsen i Stockholms län
(Mikael Wallin).

Implementeringen 

Något om lagen
Sedan 1947 sköter kommunerna i Sverige byggnadsplaneringen
(37:31-32). Detta regleras numera av plan- och bygglagen
(PBL) från 1987. När det handlar om markplanering som rör
riksintressen enligt NRL, senare miljöbalken (MB), har staten
skaffat sig inflytande över markanvändningen via länsstyrelsen.
Kommunerna skall samråda med länsstyrelsen när de utarbetar
sin planering och denna kan också pröva och upphäva kommu-
nernas planering.

Syftet bakom den nya lagstiftningen är att bevara national-
stadsparkers natur-, kultur- och rekreationsvärden (46:1).
Detta kan göras genom olika former av skydd enligt den lag-
stiftning som reglerar markens nyttjande, dvs numera främst
PBL och MB.

Nationalstadsparken är ett riksintresse i sin helhet, men inte
ett vanligt sådant område. I de andra områden som i sin helhet
är av riksintresse får exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. I nationalstadsparken får det inte göras några
intrång i parklandskap och naturmiljö och det historiska land-
skapets natur- och kulturvärden får inte skadas. Med påtaglig
skada menas ”en åtgärd som kan ha bestående negativ verkan
på de skyddade intressena eller som tillfälligt kan ha stor nega-
tiv inverkan på dessa”. Med skada däremot krävs bara ”negativ
inverkan av någon betydelse” (46:49-50). Detta får till följd att
det i nationalstadsparken inte är tillåtet att t.ex. skada ett
område och sedan återupprusta det (47:ref 18).

Bestämmelserna för andra riksintressen får inte utgöra ett
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala
näringslivet, eller anläggningar för totalförsvaret. Detta undan-
tag från skyddsbestämmelserna är inte applicerbart på en
nationalstadspark (41:kapitel 3).

Förbudet mot intrång gäller inte de delar av parken som är
exploaterade. Området kan dock skadas trots att man bebygger
en redan exploaterad del av området. En byggnad kan genom
sin utformning komma att dominera sin omgivning och få stor
inverkan på icke exploaterade områden i sin närhet. Lagstift-
ningen skall kunna skydda även mot detta. 
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Studerade planer
En sammanställning av de studerade planerna och i vilka avse-
enden de kan uppfattas rymma aspekter som är tveksamma i
relation till lagstiftningen ges i figur 1 och följs av beskrivningar
av respektive projekt. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKADA PÅ DET HISTORISKA INTRÅNG I

LANDSKAPET

––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––

projekt naturvärden kulturvärden naturmiljö parklandskap

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOPHIAHEMMET X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN 1 X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN 2 X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FYSIKCENTRUM X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKOGSKARLEN X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KRAFTLEDNING X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN FRÅN NORRTULL TILL ROSLAGSTULL

1991 enades Folkpartiet Liberalerna, Moderaterna och Social-
demokraterna i Stockholms stad och län om den s.k. Dennis-
överenskommelsen. Den innebar bl.a. att man skulle bygga en
trafikledsring runt Stockholms innerstad. 

Norra länken är en del av denna ring, och den skulle byggas i
öppet schakt från markytan förutom under Bellevueberget och
40 meter väster om detta. Ett problem ur nationalstadsparksyn-
punkt är att det öppna schaktet skulle sträcka sig in i
Bellevueparken. Den ritades 1784 av F.M. Piper och är en av de
engelska parkerna runt Brunnsviken. 

Stadsbyggnadskontorets resonemang gick ut på att marken
schaktet skulle gå igenom inte var värdefull, den hade bearbe-
tats under århundradena och framförallt skulle man återupprus-
ta parken (3, 23).

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detaljplanen
för Norra länken överklagades av boende i Bellevueparken. Både
länsstyrelsen och regeringen avslog yrkandena. Regeringens
beslut prövades enligt Lagen om rättsprövning av vissa förvalt-
ningsbeslut av Regeringsrätten (47:ref 18; 42). Rätten accepte-
rade ej att man schaktade bort jord och fällde och flyttade träd
inom Bellevueparken för att åstadkomma en ca 35 m bred trafik-
led. Detta var ett intrång i parklandskap och naturmiljö. Rätten
menade att ”lagtexten inte innehåller någon begränsning i fråga
om skyddet mot intrång eller skada exempelvis så att detta skul-
le gälla mot intrång och skada som är av bestående karaktär.
Det finns inte heller någon regel som gör det möjligt att godkän-
na en åtgärd som medför intrång eller skada på den grunden att
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FIGUR 1. Studerade projekt. Med ”X”
markeras i vilka avseenden de kan

uppfattas som problematiska i 
relation till lagstiftningen.

Det finns planer på att förlägga
den sexfiliga Norra länken under

Carl Eldhs ateljémuseum
i Bellevueparken.



åtgärden samtidigt har positiva effekter på natur- eller kultur-
miljön i andra avseenden” (47:66). Dessa två argument hade
använts av regeringen och Stockholms kommun inför rätten
(47:62ff).

NORRA LÄNKEN MELLAN FRESCATI OCH UGGLEVIKSKÄLLAN

Fortsättningen på Norra länken går mellan Roslagstull, Frescati
och Ugglevikskällan. Under Roslagstull knyts dessa tunnlar
samman med de som skulle gått genom Bellevueparken. Vid
Frescati och Roslagstull finns tunnelmynningar vilka har ifråga-
satts från miljöorganisationernas sida. Tunnelmynningarna vid
Roslagstull skulle förläggas till en förkastningsbrant i ett kultur-
historiskt värdefullt landskapsrum. Planen tillåter, förutom tun-
nelmynningarna, två ventileringstorn, ett vid Albano och ett vid
tunnelmynningen i Frescati (24:2, 5-6). Det förra ventilerings-
tornet ansågs senare ej behövligt varför det avfördes från pla-
nen. Planen kan uppfattas som tveksam med hänsyn till dess
effekter på landskapsbild och intrång i naturmiljö eller park-
landskap. 

Resterande delar av detaljplanen prövades i Regeringsrätten
våren 1998 och godkändes. Skälen till detta är att de ingrepp
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FIGUR 2. På kartan illustreras med
ringar platser där detaljplanerna för

Norra länken 1 och 2 samt fysikcen-
trum skulle leda till/har lett till

ingrepp i naturmark. A, B och C
skulle utgöra ingrepp i form av
bortschaktning av naturmark, 

byggande av länken i öppen schakt
samt bortsprängning av berg i dagen.

D markerar platsen för en 200 m
lång gång- och cykelväg på skrå längs

med förkastningsbranten vid
Roslagstull. Den skulle gå över två

tunnelmynningar för Norra länken
vid E. F står för Fysikcentrum, G för

en väg i Lill-Jansskogen och H för
tunnelmynningar och avgastorn för

Norra länken vid Frescati.
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B
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som görs i omkringliggande natur enligt rättens bedömning görs
inom områden som tidigare nyttjats för trafikanläggningar.
Tornet vid Frescati skall t.ex. stå i anslutning till en trafikplats
och kommer inte heller att störa omgivningen mer än universi-
tetets byggnader. De träd som måste fällas är inte gamla eller
ekar och därför inte av så stort värde. Tunnelmynningen i berget
vid Roslagstull befanns ligga utanför nationalstadsparken och
därför var istället bestämmelserna i NRL 2:6 tillämpliga. Denna
paragraf säger att åtgärder är tillåtna som inte medför påtaglig
skada och eftersom ingrepp redan tidigare gjorts i den aktuella
branten ansågs ingreppet vara tillåtligt (14:6ff ).

FYSIKCENTRUM

Utformningen av KTH:s och Stockholms universitets gemen-
samma byggnad för fysik har blivit omstridd (26, 28).
Byggnadens volym har jämförts med volymen av tre hötorgs-
skrapor, 210 meter lång och med en höjd på 25 meter för
huvuddelen av byggnaden (19:15). 

Vissa delar av planen ansågs även av bl.a. miljöförvaltningen
i Stockholm skada naturmark (20:9). Vad man då framförallt
åsyftar är en ny väg, 20 meter bred och 100 meter lång, som
kräver att man fäller tallar och ekar i en sluttning på Norra
Djurgården, vilken utgör ett s.k. kärnområde inom nationalstads-
parken (20:9-10). I miljökonsekvensbeskrivningen påpekas att
denna del av planen medför att ett av nationalstadsparkens
kärnområden ”naggas i kanten” (19:9-10).

Ulf Sandell säger att en avvägning gjordes när
Stadsbyggnadskontoret försvarade vägdragningen genom natu-
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Pelousen framför Koppartälten i
Hagaparken har liknats vid en amfi-

teater. Dess fond ska enligt den
engelska parkens idé utgöras

av natur. Bilden är tagen innan
fysikcentrum byggdes 

i fonden vid Albano. 



ren på Norra Djurgården med att en väg är viktig för att fysik-
centrum skall vara lättare att nå från KTH och Stockholms uni-
versitet (3).

Det stora problemet med fysikcentrum ur nationalstadspark-
synpunkt är inte att byggnaden utgör ett intrång eller skada på
naturvärden. Det är kulturvärden i nationalstadsparken som
kan komma att skadas. Främst genom att denna mycket stora
byggnad kommer att synas från pelousen på Hagaparken och
andra delar av södra Brunnsviken. Huvudbyggnaden får, enligt
MKB:n, tillsammans med byggandet av nya bostadshus stor
effekt på stads- och landskapsbilden (19:15-16).

Länsstyrelsen i Stockholm reagerade på byggnadens höjd och
agerade för att få den sänkt. Där hade man hellre sett en annan
utformning av Fysikcentrum. Deras protester var en viktig
bidragande orsak till den sänkning och förskjutning åt sidan av
byggnaden som gjordes under planarbetets gång (6).

I maj 1998 prövades detaljplanen av Regeringsrätten. Deras
bedömning var att huset inte kunde sägas skada kulturvärden i
parken, särskilt då man från olika ställen vid Brunnsviken inte
kan se hela byggnaden. Den ansågs inte vara mer dominerande
än vissa andra byggnader i området (15:10-11).

Ulf Sandell menade att ett viktigt bakomliggande skäl till
Regeringsrättens accepterande av byggnaden var att det var en
högskolebyggnad. I nationalstadsparken finns, som jag nämnt
ovan, ett flertal andra sådana (3). 

Detaljplanen accepterades dock ej i sin helhet vilket ledde till
att regeringens beslut om att godkänna planen upphävdes. Väg-
dragningen på Norra Djurgården stred mot NRL 3:7. Regerings-
rätten ser detta område som naturmiljö och i en sådan miljö är
det att betrakta som intrång att fälla träd och bygga en väg. 

SOPHIAHEMMET

Under första halvåret 1995 utarbetade Stadsbyggnadskontoret i
Stockholm en detaljplan för sjukhuset Sophiahemmet, vilken
vann laga kraft 1996 (21). Området är en spridningsväg mellan de
två biologiska kärnområdena Norra och Södra Djurgården. För att
den biologiska mångfalden i området skall kunna bevaras på lång
sikt behöver olika grönområden stå i kontakt med varandra. Den
biologiska spridningsvägen, som utgör ett naturvärde, anses vara
svag runt Sophiahemmet. Sådana svaga partier skall ”inte försäm-
ras ytterligare” som spridningsväg och området runt Sophia-
hemmet nämns specifikt i propositionen (46:17), (figur 3).

Norr om Sophiahemmet, där de nya husen skall byggas har
naturen karaktär av vildvuxen skogs- och naturmark (21:5). Den
väg som går runt sjukhusbyggnaderna måste förskjutas vilket
får till konsekvens att mer mark tas i anspråk än vad själva
nybyggnationen kräver. Totalt blir det nödvändigt att fälla 20
träd av vilka 6 är ekar (25:3). Ekar har stor betydelse för insek-
ter som lever av deras bark och ved och pekas därför ut som ett
naturvärde i propositionen (46:13). I miljökonsekvensbeskriv-
ningen sägs att trädfällningen har en negativ effekt på sprid-
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FIGUR 3. Cirkeln på kartan anger
platsen för en utbyggnad av Sophia-

hemmet och flygbilderna visar 
platsen före (1995) och efter (1998) 

exploateringen. Områdets placering i
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix. 

1998

1995



ningskorridoren, men att nyplantering av träd på området
avhjälper detta (25:9-10). I inledningen av miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB) redogörs för NRL 3:7. Man hänvisar till att
propositionen säger att etablerade verksamheter skall få utveck-
las i anslutning till tidigare ianspråktagna områden. Komplett-
ering av byggnadsområden får ske om det inte medför skada på
natur- och kulturvärden (25:2). Det tycker man följaktligen inte
att den aktuella utbyggnaden gör. Slutsatsen kan tyckas tveksam
om man studerar andra delar av propositionen, t.ex. den del
som beskriver naturvärden, där området runt Sophiahemmet
nämns specifikt. 

KRAFTLEDNINGEN GENOM BERGSHAMRA

Genom Bergshamra i Solna gick två kraftledningar (16:1). När
man bebyggde södra Bergshamra på slutet av 1980-talet kom
många bostadshus att placeras nära kraftledningsstolparna.
Alltsedan dess har boende i de nya husen oroat sig för hälsopro-
blem skapade av den elektromagnetiska spänning som ledning-
arna alstrar. Detta ledde till att Solna kommun ansökte om bygg-
lov för att få gräva ned kraftledningen. 

För att kunna bygga tunneln, som kraftledningen fortsätt-
ningsvis skall gå i, krävs fyra schakt. I Bergshamra finns ett
park- och naturområde längs Brunnsviken som pekas ut som
skyddsvärt i propositionen (46:15). Där behövde sprängas ett
schakt och anläggas ett inhägnat terminalområde på 14 x 20
meter där luftledningen tas ned i tunnel. Tunnelschaktet skall
ligga i anslutning till terminalen och vara 5 x 6 meter stort och
överbyggt med ett trapphus. Dessutom kommer man att behöva
anlägga en grusad transportväg genom skogen. Dessa ingrepp
kommer göras i ett område som enligt Stadsarkitektkontoret
består av ”vackra berghällar med mindre jordfyllda skrevor”. På
höjden ovanför Brunnsviken står ”några vackra tallar” och slän-
ten där vägen skall anläggas täcks av tall, ek och björkar. Det
konstateras att terminalområdet utgör ett intrång, men att detta
är ofrånkomligt. För att mildra intrånget skall stängslet vara
grönt och man kräver av byggherren att man skall undvika att
fästa anordningar i berggrunden så långt möjligt (16:1-2).

Området betecknas som en känslig biologisk spridningsväg i
”Program för planering” från 1992, vilket är en anledning att
ifrågasätta projektet ur nationalstadsparksynpunkt (49).
Biologiska spridningsvägar utgör ett naturvärde enligt regering-
ens proposition (46:12-13), och därför skulle ett intrång kunna
ses som oförenligt med bestämmelserna i NRL (figur 4).

Enligt Stadsarkitektkontoret i Solna utgör kraftledningarna
ett störande inslag och ett orosmoment för de boende. Med en
ombyggnad uppnår man fördelar för de boende och för natio-
nalstadsparken. Detta rättfärdigar ett mindre intrång. Man
anser att man levt upp till bestämmelserna i NRL 3:7 genom att
begränsa skadan på naturen så mycket som möjligt. Viking
Sprang säger att man gjort bedömningen efter vad som sägs i
Regeringsrättens dom angående detaljplanen för Norra länkens
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första etapp, från Norrtull till Roslagstull. Eftersom ingreppet
innebär en miljöförbättring på samma ställe som ingreppet
gjorts, vilket Sprang menar att detaljplanen för Norra länken
inte gjorde, strider inte ingreppet mot lagen enligt hans bedöm-
ning (5). Länsstyrelsen anser att ”åtgärden är i såväl ett kortsik-
tigt som långsiktigt perspektiv till fördel för nationalstadspar-
ken” och därför förenlig med NRL:s bestämmelser (11:2). Enligt
Mikael Wallin på länsstyrelsens planenhet gjorde man inte en så
noggrann juridisk prövning av nedgrävningen utan såg det som
viktigare att projektet var positivt för landskapsbilden, ”man
höll handen för ögonen” (6). 

Det är möjligt att man, från kommunens sida, ansett att mar-
ken är exploaterad. Det står en kraftledningsstolpe där och där-
för skulle det vara en tillåten komplettering av etablerad verk-
samhet enligt propositionen. Något sådant resonemang har jag

1995 1998

FIGUR 4. Cirkeln på kartan anger plat-
sen för ingrepp i naturmark vid ned-
grävning av kraftledning och flygbil-

derna visar platsen före (1995) och
efter (1998) exploateringen.

Områdets placering i parken framgår
av kartor och flygbilder i appendix. 



dock inte stött på någonstans i det material jag gått igenom.
Man verkar snarare ha intresserat sig för de förbättringar som
nedgrävningen medför. Regeringsrättens dom från 1997 säger
dock klart och tydligt att man inte kan tillåta ett intrång eller en
skada för att den har ”positiva effekter på natur- eller kulturmil-
jön i andra avseenden” (47:66). Resonemanget angående miljö-
förbättring skulle inte hålla om ingreppet räknas som ett
intrång. 

KVARTERET SKOGSKARLEN

Detaljplanen avser ett område mellan Bergshamravägen (E18)
och Brunnsviken. 1982 vann en detaljplan för kvarteret laga
kraft som ger rätt till en sammanlagd bebyggelse på nästan 
30 000 kvm. En kontorsbyggnad på ungefär en tredjedel av den
tillåtna ytan uppfördes under 80-talet. Resten av byggrätten är
outnyttjad. 

I december 1997 godkände Byggnadsnämnden en ny inrikt-
ning för planeringen av Skogskarlen. JM Bygg skulle få uppföra
ett kontorshus på högst 13000 kvm på en parkeringsplats vid
Bergshamravägen. Den nya byggnaden skulle komma att bryta
den naturliga landskapssiluetten och kräva avverkning av ett antal
träd. Planen gäller emellertid mark som utgör en spridningszon
mellan kärnområdena Ulriksdal och Djurgården (figur 5).
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FIGUR 5. Bilderna visar hur en 
horisontlinje vid Norra

Brunnsviken påverkas av
uppförandet av ett kontorshus vid

kvarteret Skogskarlen. 



Från kommunens sida ville man emellertid hellre undvika att
göra ingreppen i den omkringliggande parkmiljön. 

En möjlighet att undvika en skada på nationalstadsparken
vore att lösa ut JM Bygg. Länsstyrelsen erbjöd sig i sitt yttrande
att verka för att staten erbjuder JM Bygg statlig mark utanför
nationalstadsparken. De uttrycker det som att detta är statens
ansvar. Det kommunen gjort för att minska skadan är inte till-
räckligt, enligt länsstyrelsen, eftersom den nya planen fortfa-
rande innebär en skada. Förutom att byggnaden skulle bli
dominerande ansåg länsstyrelsen inte att verksamheten behö-
ver lokaliseras till nationalstadsparken (12:1-2). Byggnads-
nämnden i Solna beslutade därför att avsluta planarbetet och
låta länsstyrelsen förhandla med JM Bygg om annan mark att
bygga på (1).

För det jag behandlar i min uppsats är länsstyrelsens age-
rande intressant. Ingripandet motiveras med att den nya
byggnaden skulle få för stor negativ påverkan på landskapsbil-
den runt Brunnsviken. Fysikcentrum vid Albano föranledde
inget motsvarande ingripande. Ändå anses den byggnaden få
en stor inverkan på landskapsbilden. Varför krävde länsstyrel-
sen i det fallet bara en sänkning av byggnadens höjd med en
våning? 

Sammanfattning
Implementeringen av lagbestämmelsen om nationalstadsparken
kan inte sägas ha varit problemfri. Kommunernas planer har i
tre av de sex fall jag studerat överklagats, och ofta till högsta
instans. Regeringsrätten har fått klarlägga tolkningen av intrång
samt bedöma huruvida kultur- och naturvärden skadas. Dessa
begrepps innebörd verkar inte ha varit riktigt klara för kommu-
nerna på förhand. Domen angående Norra länken genom
Bellevueparken fick här stor betydelse.

I flera fall har man sökt stöd i propositionen för sina projekt.
Till exempel har man som vid utformningen av detaljplanen för
Sophiahemmet, stött sig på den formulering i propositionen
som medger komplettering av en etablerad verksamhet. Lag-
stiftningen ignoreras inte men man verkar villig att söka efter
undantag och luckor i skyddet snarare än att vilja skydda par-
kens värden. Inte i något av de fall jag studerat har skälet till att
utarbeta en reglering av markanvändningen varit att i första
hand skydda nationalstadsparken. Det som pekas ut som t.ex.
naturvärden i propositionen eller som viktiga, men svaga, biolo-
giska spridningsområden som bör förstärkas enligt kommuner-
nas egna utredningar betonas inte i planhandlingarna. De hand-
lingar jag studerat ger vid handen att man exempelvis velat
bygga en gemensam institution för fysikerna vid Stockholms
universitet eller ro iland en politisk uppgörelse om trafiken i
stockholmsregionen. 

Om det inte funnits miljöorganisationer som skrivit debatt-
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artiklar för att uppmärksamma frågorna och framförallt enskil-
da medborgare som överklagat kommunernas beslut, vad hade
då hänt? En sak som är säker är att man hade byggt en motor-
led i öppet schakt från markytan genom en av de gustavianska
parkerna runt Brunnsviken. Sannolikt är att man också i de
andra fallen skulle ha godkänt projekt som hade påverkat natio-
nalstadsparken negativt i större utsträckning. 

En fråga som man spontant ställer sig är varför det varit så
svårt för kommunerna att implementera lagstiftningen? Varför
tar det emot att bevara ett område av nationellt intresse inom
natur- och kulturmiljövården? Denna fråga belyses i nästa
avsnitt. 

Vad har påverkat implementeringen?

Som struktur för detta avsnitt använder jag Sannerstedts fem
punkter som introducerades i inledningen. 

Är den direkta styrningen klar och entydig?
Tycker de som implementerar bestämmelsen om nationalstads-
parken att de fått klara instruktioner? Hyser de något tvivel om
vad lagparagrafen och propositionen ställer för krav? Frågorna
är av vikt därför att oklarheter i instruktionerna ökar risken för
att implementeringen blir problematisk.

Intervjuerna visar entydigt att man haft problem att förstå
vad lagen ställer för krav. Genom prövningen av vissa av de stu-
derade fallen har man fått större klarhet gällande vissa aspekter.
Sandell anger t.ex. att visst hade man lagt märke till att skade-
rekvisitet ändrats från ”påtaglig skada” till ”skada”, men man
hade helt enkelt inte förstått innebörden av det. 

Cederström anger andra aspekter av lagstiftningen som han
finner oklara: Det är dåligt definierat vad som skall räknas som
exploaterad mark. Cederström pekar ut Stockholms universitets
område vid Frescati som ett exempel på ett område där problem
kan uppstå. Mellan byggnaderna utbreder sig nämligen ett
grönt stråk. Frågan om det skall anses vara exploaterad mark
eller ej är ännu inte besvarad. Solna och Stockholm inledde
under hösten 1998 arbetet med en ny översiktsplan där målet är
att definiera vad som skall betraktas som exploaterad mark.
Därmed inte sagt att problemen är lösta. Översiktsplanen kom-
mer att innehålla kommunernas tolkning av lagstiftningens krav
och det är inte säkert att den är förenlig med lagstiftningen. Den
frågan kan komma att klargöras först i domstol (1). Här finns
alltså ett osäkerhetsmoment i implementeringen. Gällande
Sophiahemmet säger Ulf Sandell att utbyggnaden inte skulle ha
beviljats idag eftersom den krävde att man högg ned träd och
tog parkmark i anspråk. Beslutet om den nya detaljplanen togs
när lagstiftningen var ny och man inte hade tillräckligt stora
kunskaper om vad den innebar. Sandell lägger dock på slutet till
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att han ej är säker på att den skulle strida mot lagstiftningen (3).
Nästa aspekt som Cederström pekar ut som oprecis är vad

lagstiftningen ställer för krav på byggnaders utformning och
storlek. Fysikcentrumdomen ger, enligt Cederström, inget
besked om vad som händer om en byggnad bryter landskapets
siluett. Att osäkerheten var stor angående denna aspekt före
fysikcentrumdomen bekräftas av Ulf Sandell, som tycker att
fysikcentrum utgör ett dominerande inslag och därför säger att
han utan större svårighet kunnat acceptera en fällande dom av
det skälet. Han trodde att byggnaden skulle kunna komma att
fällas i Regeringsrätten (3). Länsstyrelsen gör en intressant tolk-
ning av lagstiftningen när de gör skillnad mellan bebyggelse på
kv Skogskarlen och fysikcentrum. Ingripandet för att skydda
Skogskarlen från ytterligare exploatering motiveras med att en
viktig skillnad mellan Skogskarlen och byggandet av fysikcen-
trum är att det i det ena fallet handlar om kontorsbebyggelse
och i det andra om högskoleutbildning. Fysikcentrum skall bli
en del av ett institutionsbälte som sträcker sig från Frescati till
KTH. Ett kontor kan placeras var som helst (6).

Angående propositionen och lagens utformning i allmänhet
anser Lars Göransson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna,
att de är tillräckligt klara och tydliga (2). Om man frågar Sandell
och Skårman får man helt andra svar. Framförallt riktar de kri-
tik mot propositionen, som Skårman anser vara full av kompro-
misser. Sandell finner den argumenterande. Enligt Skårman
råder det stor osäkerhet om hur lagstiftningen skall tolkas i
nämnden vilket leder till mycket diskussion. Han beskriver att
olika, vad han kallar, experter som skall ge sin tolkning till
nämnden kan säga att samma projekt inte strider, respektive
strider mot lagen. Som icke-jurist är han beroende av dessa
experters uttolkningar, han är inte alltid kompetent att avgöra
på egen hand (4).

Förutom att innehållet i propositionen uppfattas som oklart
nämner Sandell, Skårman och Cederström att det råder lite
oklarhet rörande hur man skall se på lagens förarbeten efter
Sveriges inträdande i EU. Enligt svensk tradition skall man gå
till propositionen när det finns tvekan gällande hur själva lag-
texten skall tolkas, om lagtexten är klar och tydlig går den före
innehållet i propositionen (31:32). Inom EU skall man däremot
vrida och vända på formuleringarna i lagparagrafen och inte ta
hänsyn till förarbeten. Ingen av de tre kan ge ett säkert svar på
frågan vad som gäller (1, 3, 4). Mikael Wallin avfärdar detta
resonemang. Han säger sig ha talat om detta med jurister
anställda på länsstyrelsen. Enligt dem råder det inte något som
helst tvivel om att det traditionella svenska systemet fortfarande
gäller (6). I Stockholm verkar man inte ha tolkat lagstiftningen
på det nya sättet när man tillämpat den, utan verkligen förlitat
sig på propositionens innehåll. Ett av skälen till att
Bellevuedomen chockade Skårman var att han uppfattat det
som att de formuleringar som finns om Norra länken i proposi-
tionen innebar att projektet inte skulle kunna strida mot
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bestämmelsen om nationalstadsparken. De hade blivit ”lovade”
under beredningsarbetets gång att Norra länken skulle få byggas
(4). I propositionen finns dock förbehåll som Skårman inte ver-
kar ha lagt märke till: Ledens anordningar ovan jord skall utfor-
mas så att de inte skadar nationalstadsparkens natur- och kul-
turvärden (46:45-46). Det ställs alltså krav på utformningen av
projektet och lagstiftningen är tillämplig på Norra länken.
Projektet är inte på något vis undantaget.

Staffan Westerlund, professor i miljörätt, har riktat allvarlig
kritik mot naturresurslagen (37:137ff). Han hävdar att den som
vill ”kan hitta luckor och undantag i så stor omfattning, att
lagen kan te sig helt innehållslös” (37:137). Varför tar jag upp
Westerlunds kritik? Skälet till att den kan vara intressant i detta
sammanhang är att den lagstiftning som kommunerna är vana
vid att använda i sitt arbete har dessa brister. Med bestämmel-
sen om nationalstadsparken introducerades ett starkare skydd i
ett ”svagt sammanhang”. Tidigare kunde man låta t.ex. det loka-
la näringslivets intressen gå före riksintressena. Det går fortfa-
rande bra vad gäller de andra områdena i kapitel 3 i NRL (nu
kapitel 4 i MB), men inte för nationalstadsparken. 

Är den indirekta styrningen väl utformad?
Med indirekt styrning menar Sannerstedt hur implementering-
en är organiserad. Vilken kompetens har personalen, vilka
resurser finns i fråga om tid, pengar och antal personer? Oavsett
hur klar den direkta styrningen är kan genomföraren få det
svårt att förverkliga beslutsfattarens intentioner, om den indi-
rekta styrningen inte är godtagbar (34:14-15).

Den personal på Stadsbyggnadskontoret respektive
Stadsarkitektkontoret som tillämpar bestämmelsen rent prak-
tiskt är planarkitekter, de ritar detaljplaner. Cederström och
Sandell har lång yrkeserfarenhet. Sandell säger sig ha mycket
god kännedom om det område han arbetar med, emellertid
främst dess byggnader. Han påpekar att man i och med arbetet
med ”Program för planering”, som Solna och Stockholm gemen-
samt utarbetade 1992, kom i kontakt med ekologer och land-
skapsarkitekter. Dessas sakkunskaper visade sig värdefulla. Utan
dem hade området på sikt kunnat skadas, enligt Sandell. Det var
alltså en kompetens som tidigare var bristfällig. Arbetet har
dock blivit mer komplicerat i och med den nya lagstiftningen då
mer tid går åt till att diskutera de olika projekten med berörda
och miljöorganisationer. Detta finner Sandell personligen slit-
samt. Det dagliga arbetet ställer numera större krav på ”mentala
resurser” än tidigare (3).

Solna kommuns arbete med en fördjupad översiktsplan för
nationalstadsparken (50) är det enda som Jacob Cederström
pekar ut som något som krävt extraresurser (pengar och tid) för
att man skall kunna implementera lagstiftningen om national-
stadsparken (1). 

Dokument som pekar ut värden som skall bevaras är t.ex.
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kulturmiljöbeskrivningar. Den kulturmiljöbeskrivning som
gjorts av Stockholms och Solna kommuner är en bilaga till
”Program för planering” från 1992 (44). Det kan konstateras att
det där inte görs någon djupare analys av immateriella värden. I
dokumentet pekas främst byggnader och parker ut som intres-
sen för kulturmiljövården. Att det funnits brister i de kommuna-
la kulturmiljöbeskrivningarna har påpekats under implemente-
ringsfasen av både länsstyrelsen (43) och av krafter inom miljö-
rörelsen (27, 29).

På det hela taget visar min undersökning att resursbrist inte
tycks vara ett stort problem, de inblandade tjänstemännen ser
inte knappa resurser som något hinder i arbetet. 

Klart är dock att utformningen av flera av de fall som stude-
rats valts pga att kostnaden varit lägre än för en alternativ
utformning. Detta gäller såväl vid nedgrävningen av kraftled-
ningen i Bergshamra som när man i Stockholm valde att placera
Norra länken under Bellevueparken istället för under de befint-
liga vägarna, Sveavägen och Cedersdalsgatan. Det är dessutom
mer komplicerat trafiktekniskt att bygga under vägar där trafi-
ken skall fram även under byggtiden (3, 4).

Mikael Wallin på länsstyrelsens planenhet, säger att ekono-
miska skäl även styrde valet av utformning av fysikcentrum. Den
valda utformningen är högre än de andra alternativ som förelåg
och upptar därför mindre markyta, Wallin säger att man valde
den av fastighetsekonomiska skäl. Länsstyrelsen hade hellre sett
att man byggt en lägre byggnad som upptar en större markyta,
för att minska påverkan på miljön runt Brunnsviken (6). 

Är lagstiftningen omtyckt 
och verkställs den av motiverade aktörer?
Med denna punkt menar Sannerstedt att en beslutsfattare har
bättre möjligheter att få sin vilja praktiskt genomförd om de
som är satta att implementera gillar beslutet. Om verkställarna
ser det nya beslutet som välbehövligt och användbart är det en
fördel för genomförandet framför om de upplever det som ett
hinder i sitt arbete och om det finns andra saker som man finner
viktigare (34:32ff). Annars är risken att man söker möjligheter
för att inte behöva tillämpa en bestämmelse. 

Vissa som jag intervjuat har velat ha en lagstiftning, andra
har i efterhand sett att den fyller en funktion. Någon finner den
onödig. Buden är olika. Ett mönster som visar sig i de fall jag
granskat är att det är andra orsaker och visioner som ligger
bakom utarbetandet av detaljplanerna än att ge skydd åt värden
i nationalstadsparken. Andra saker har prioriterats högre och
aktörerna var mer motiverade att genomföra dessa än att skydda
nationalstadsparken. 

Skälet till att man valde att arbeta om detaljplanen och flytta
byggrätten inom kv Skogskarlen var dock att man från Solnas
sida tyckte att en ytterligare kontorsbyggnad på platsen skulle
ha en negativ inverkan på miljön runt Brunnsviken. Cederström
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och Göransson är väsentligen positivt inställda till lagstiftning-
en, Cederström anser lagen vara ett användbart verktyg (1, 2).
Det är även i propositionen tydligt att Solna var positiva till ett
heltäckande skydd för området (46:61-62).

I Stockholm är man dock inte lika entydigt positiv, men Ulf
Sandell ser den som behövlig. Under tillkomsten av lagen upp-
levde man det på Stadsbyggnadskontoret som om man inte
hade något att säga till om. Man fick en remiss att ge svar på,
inget mer. Många på Stadsbyggnadskontoret ställde sig, enligt
Sandell, negativa till förslaget, medan t.ex. Gatu- och
Fastighetskontoret motsatte sig den helt och fullt. Carl-Erik
Skårman ser inget verkligt behov av lagstiftningen, då han anser
att Norra och Södra Djurgården och Hagaparken inte är hotade.
Det råder politisk enighet om att de bör bevaras (4). Skårman
förefaller även kritisk mot det faktum att politiker på riksnivå
beslutat om en lag som får tydliga konsekvenser på kommunal
nivå då den inskränker handlingsfriheten på ett område där
kommunerna i grunden har monopol.

Min bedömning är att aktörerna ofta styrts av ambitionen att
genomföra projekt man redan tidigare bestämt sig för att reali-
sera. Man har sökt vägar att se sina visioner och planer bli verk-
lighet så opåverkade av den nya lagstiftningen som möjligt.
Projekt som Norra länken har haft hög prioritet, speciellt bland
de politiska aktörerna. En ny lagstiftning som förvandlar det
område som vägtunneln skall gå igenom till en nationalstads-
park och kräver hänsyn blir en komplikation i sammanhanget.
Strävan har inte främst varit att genom t.ex. detaljplanerna för
Norra länken och fysikcentrum, bevara värdefulla miljöer till
eftervärlden. Jag vill således hävda att undersökningen visar att
man i mångt och mycket varit omotiverade att implementera
lagbestämmelsen om nationalstadsparken. 

Hur fungerar statens kontroll 
av verkställandet?
När kommunen utarbetar en detaljplan för ett område som
innefattar ett riksintresse måste den enligt PBL 5:22 samråda
med länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen har insyn i
kommunens implementeringsprocess. Om länsstyrelsen anser
att kommunens beslut inte tillgodoser kraven i NRL gällande
riksintressen, kan den pröva beslutet och upphäva det (45: §
12:1, § 12:3). Enligt Mikael Wallin, länsstyrelsen i Stockholms
län, händer det dock ”mycket sällan” att man upphäver kom-
munfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan (6).

I ett av de fall jag studerat har man dock valt att åtminstone
pröva detaljplanen. Detta gällde planen för fysikcentrum. Från
länsstyrelsens sida kunde man inte acceptera att man tillät att
vanliga bostäder byggdes på berget ovanför Roslagstull (9).
Någon formellt bindande ändring av planen erhölls dock ej i
denna instans.

Wallin menar att lagstiftningen om nationalstadsparken är
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nödvändig, annars skulle området ”försvinna i kommunernas
hantering”. Han menar att kommunpolitikerna i synnerhet är
irriterade över det utökade skyddet för området. De vill ha fria
händer att exploatera mark om de anser det nödvändigt.
Därmed har också länsstyrelsen en uppgift att fylla med sin
bevakning. Han anser att arbetet med nationalstadsparken är
prioriterat inom länsstyrelsen (6). Utformningen av fysikcen-
trum kritiserades av länsstyrelsen. De ansåg att den var för hög,
skymde bergsplatån bakom och störde miljön i Haga.
Därigenom fick man kommunen att sänka byggnadens höjd
med en våning, och flytta den österut bort från blickfånget från
Haga (7, 8). Genom sina yttranden har man alltså utövat ett
visst inflytande och kritiserat kommunernas planering. 

Sandell menar dock att länsstyrelsens yttranden ofta varit
uddlösa och svävande i sina formuleringar. Även Cederström
uttrycker en liknande åsikt, men är mindre hård i sin kritik.
Enligt honom är kommunen och länsstyrelsen oftast överens
och menar att de inte är särskilt hårda i sina bedömningar. Han
kan inte minnas något tillfälle då de varit hårdare i sin bedöm-
ning än Solna varit (1, 3).

När man läser länsstyrelsens yttranden (t.ex. 7, 8, 10) ser
man att det förs en diskussion om detaljplanernas konsekvenser
för riksintressena. Kritik framförs men den är inte så långtgåen-
de och grundläggande. Ingen diskussion förs t.ex. om konse-
kvensen av att dra Norra länken genom Bellevueparken, inte
heller om förlängningen av Drottning Kristinas väg in på natur-
mark. Detta  förklaras av Mikael Wallin med att man inte visste
vad ett ”intrång” var. Båda detaljplanerna godkändes innan
Bellevuefallet avgjordes av Regeringsrätten (6). 

I slutet av januari 1995 fattade regeringen beslut om att
länsstyrelsen i Stockholms län skall samordna frågor om skydd,
förvaltning, vård och skötsel av nationalstadsparken (13). Detta
redogörs för i en rapport daterad den 25/1 1996 (43). En sam-
verkansgrupp för nationalstadsparken inrättades i länsstyrel-
sens regi, eftersom man anser sig ha ett helhetsperspektiv.
Gruppen som leds av länsöverdirektören innehåller represen-
tanter för länsstyrelsen, Solna och Stockholms kommuner,
Ståthållarämbetet, Statens fastighetsverk, Akademiska hus och
Vasakronan samt Förbundet för Ekoparken och Kommittén för
Gustavianska parken. Deltagarna är alltså representanter för
myndigheter, fastighetsägare respektive miljöorganisationer.
Sekreterare i gruppen är Mikael Wallin. Syftet med att inrätta
en grupp för nationalstadsparken är att man där skall kunna
diskutera, få information och samverka kring frågor som är av
vikt för parken. Dessutom vill man utveckla en gemensam syn
kring principer för nationalstadsparkens skydd, vård, förvalt-
ning och utveckling. Exempel på typer av frågor som kan
komma att behandlas är: 

• En samlad överblick och uppföljning av utvecklingen inom
nationalstadsparken.
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• Samordning av olika aktiviteter m.m.

• Undvikande av dubbelarbete i gemensamma frågor.

• Klarläggande av behov av särskilda projektgrupper.

• Identifiering av problem som lagstiftningen inte tar fatt i. 

• Utveckling av nationalstadsparken och dess värden.

Gruppen har inga mandat att fatta bindande beslut. Enligt
Wallin går diskussionerna framåt i begränsad omfattning. Det
finns en tydlig skiljelinje mellan fastighetsägarnas och miljöor-
ganisationernas åsikter (6).

Det är svårt att dra en entydig slutsats angående Läns-
styrelsens förmåga att ta vara på riksintressena. Om man lyssnar
till vad kommunerna säger verkar det inte som att statens för-
längda arm uppfattas som något ”hot”. Solna kommun anser sig
inte befinna sig i någon konflikt medan Stockholms kommun
verkar se dem som ganska svaga. Man har emellertid agerat från
länsstyrelsens sida, t.ex. mot byggandet av bostäder vid
Roslagstulls sjukhusområde och när man erbjöd sig att skaffa
fram ny mark till JM Bygg som ersättning för kv. Skogskarlen.
Kanske beror kommunernas inställning på att Länsstyrelsen så
sällan tar till det starkaste verktyg som står dem till buds; Att
pröva och upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta en
detaljplan. 

Det kan inte hävdas att det inte finns något intresse för
nationalstadsparken från länets sida. Mikael Wallin gör intryck
av att vara positivt inställd till lagstiftningen. Han säger t.ex. att
parken i slutändan skulle komma att försvinna om kommunerna
fick göra som de ville. Wallin anser att bestämmelsen behövs.
Han påpekar att även landshövdingen vill att frågan skall priori-
teras (6).

Vilken roll har utomstående aktörer 
i implementeringsprocessen?
Med utomstående aktörer menar jag i detta sammanhang
främst aktörer som inte har någon formell beslutanderätt i pla-
närenden, men som har intressen som påverkas av lagstiftning-
en t.ex. fastighetsägare. Det kan även handla om t.ex. miljöorga-
nisationer. För att en utomstående aktör skall vara av intresse i
det här sammanhanget skall aktören på något sätt ha kunnat
och försökt att påverka utformningen av markplaneringen i
nationalstadsparken.

Lagstiftningen infördes därför att man såg området som
hotat av alltför långtgående exploatering på lång sikt (46:9).
Hur bedömer de två planarkitekterna situationen, är det
många som vill exploatera marken inom nationalstadsparken?
Ulf Sandell tycker inte att trycket är hårt, medan Cederström
säger sig märka att det har blivit lite attraktivare att etablera
sig inom området sedan det blev en nationalstadspark.
Fastighetsägarna inom Solnas del av parken har reagerat olika.
JM Bygg som äger marken på kv Skogskarlen har varit tillmö-
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tesgående när Solna velat göra om planen och inte framfört
några protester. 

Under slutet av 80-talet byggde SAS sitt huvudkontor vid
Frösundavik, vid Brunnsvikens strand. De har nu under hög-
ljudda protester ”i praktiken” accepterat att kommunen inte
skulle bevilja dem en ytterligare utbyggnad. Den fastighetsägare
som Cederström uppfattar som mest negativ är statliga
Vasakronan, som äger marken runt polishögskolan i Sörentorp.
Cederström uttrycker det som att de kommer att arbeta för att
”få en så stor ring runt sina byggnader som möjligt”(1). Med det
menar han att Vasakronan vill att så mycket mark som möjligt
skall definieras som exploaterad. Sammanfattningsvis kan sägas
att det ställs krav från fastighetsägarna men dessa är oftast inte
omfattande. De får helt enkelt lära sig leva med den nya lagstift-
ningen. Kommunen tycker sig inte ha några större svårigheter
med att kontrollera situationen.

Påverkan från utomstående har i de fall jag behandlat före-
kommit i Stockholm. Det syns tydligt vad gäller Norra länkens
första etapp mellan Norrtull och Roslagstull. Skanska utarbeta-
de ett förslag till sträckning genom Bellevueparken på eget initi-
ativ. De hade, som Sandell uttrycker det, ”grävt fram” ett gam-
malt planförslag. Eftersom detta förslag visade sig vara billigare
än det ursprungliga nappade även Vägverket på förslaget. 

Från början skulle fysikcentrum ha placerats längre norrut i
Albano industriområde, på mark som ägs av SJ. En ny möjlighet
öppnades dock för KTH och Stockholms Universitet. Verksam-
heten på Roslagstulls sjukhus hade flyttats därifrån till
Huddinge sjukhus, vilket gjorde att landstinget stod med lokaler
som man inte kunde få någon användning för. Samtidigt ville
Stockholms stad hitta en ny användning för det område där det
stod en renhållningsstation. Alltså inledde KTH och Stockholms
Universitet förhandlingar med landstinget och staden istället.
Något de enligt Sandell föredrog framför att förhandla med SJ.
Sandell påstår att de två högskolorna tyckte att SJ var för ”tuffa
och affärsmässiga”. Dessutom kunde de under förhandlingarna
med staden och landstinget säga att de kunde vända sig till SJ
istället om det var något som inte passade (3). Resultatet blev
att den nya huvudbyggnaden skall byggas på den gamla renhåll-
ningsstationens tomt och omgivande asfalterad mark. Resten av
centrumet skall inrymmas i de gamla sjukhusbyggnaderna.
Detaljplanen för fysikcentrum fälldes av Regeringsrätten p.g.a. en
förlängning av en väg genom en backe med lövskog (16). Enligt
Sandell tryckte de två högskolorna på mycket starkt för att få en
vägförbindelse över Roslagsbanan. Det var mycket viktigt för
dem att krympa avståndet mellan KTH och fysikcentrum (3).

Det finns dock vad gäller nationalstadsparken ett annat slags
utomstående aktörer; miljöorganisationerna, däribland Haga-
Brunnsvikens Vänner, Kommittén för Gustavianska parken och
Förbundet för Ekoparken. De senare två är representerade i
länsstyrelsens samverkansgrupp för nationalstadsparken (6),
men de är framförallt aktiva som opinionsbildare och som
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påtryckare på de verkställande. Dessutom är de inblandade i
vissa överklaganden som gjorts. 

Lars Göransson anser att i mångt och mycket har miljöorga-
nisationerna gjort en värdefull insats vad gäller att identifiera
värden i nationalstadsparken. Det finns dock vissa representan-
ter som han tycker går för långt med sina överklaganden. Han
tycker att de stör kommunen i deras arbete, särskilt som hans
bedömning är att de inte har något lagstöd för sina överklagan-
den. För Solnas del gäller det ofta projekt precis utanför natio-
nalstadsparkens gränser. 

Cederström menar också att organisationerna märks i arbe-
tet som remissinstanser. Trots att de ger kritik i sina yttranden
tycker Cederström ändå att de bemöter kommunen med respekt
och ibland t.o.m. ger beröm. Dock inte utåt, där intar de en kri-
tisk position, vilket ju också är deras uppgift (1). 

I Stockholms stad är positionerna mer polariserade. Man har
också i högre grad ”störts” av överklaganden. Bellevuedomen
chockade tjänstemän likaväl som politiker, även i Solna, och har
lett till att byggandet av Norra länken fördröjts med många år.
Skårman anser att ”vissa” representanter för organisationerna
verkar vilja göra området till ett museum, något han starkt mot-
sätter sig. 

Risken för överklaganden sätter en press på arbetet på Stads-
byggnadskontoret. Man måste lära sig att bli mer strikt vid
utformningen av byggprojekt för att inte råka ut för överklagan-
den (3). 

Miljöorganisationerna spelar alltså en viktig roll i implemen-
teringen av lagstiftningen om nationalstadsparken. Deras inten-
siva arbete för att bevara områdets värden ger effekt. De imple-
menterande på kommunen lever med hotet om ett överklagan-
de. Med detta inte sagt att organisationerna aldrig drar det hela
för långt. De är dock en motpart till de fastighetsägare och
byggherrar som vill exploatera marken i nationalstadsparken.
Detta politikområde är emellertid i grunden ett exempel på vad
Sören Winter kallar entreprenörspolitik. 

James Q. Wilson har utarbetat en typologi för politikområ-
den. Wilson gör skillnad mellan om fördelarna respektive kostna-
derna för politiken är spridda eller koncentrerade (38:75ff). Med
Wilsons teser som grund har Winter konstruerat en matris som
är applicerbar på implementering (se 32:76; 39:33) (figur 6).

FIGUR 6. Fördelning av kostnader och fördelar vid offentlig politik.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spridda fördelar Koncentrerade fördelar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spridda kostnader majoritetspolitik klientpolitik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Koncentrerade kostnader entreprenörspolitik intressegruppspolitik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Källa: 39:33

När man talar om entreprenörspolitik är som synes fördelarna
av en förd politik spridd på ett stort antal samtidigt som kostna-
derna för samma politik är koncentrerade på ett fåtal. Eftersom
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kostnaderna är koncentrerade har de som drabbas av dem ett
starkt incitament att motsätta sig politiken. Eftersom kostnads-
bärarna är relativt få är det lättare för dessa att organisera sig
för att försvara sina intressen. De som kan åtnjuta fördelarna av
den förda politiken är däremot ett stort antal personer oftast
utan någon gemensam nämnare. Fördelarna är uppdelade på
alla dessa personer vilket gör att varje individs nytta blir relativt
liten. Dessa två faktorer minskar incitamenten och möjligheter-
na för att de skall organisera sig för den förda politiken.
Ursprungligen appliceras denna typologi på stora politikområ-
den som t.ex. miljöpolitik. Vad den kan ge svar på enligt Wilson
är hur stora förutsättningarna är för att det skall fattas ett poli-
tiskt beslut om reglering. Att de som drabbas av kostnaderna
även engagerar sig i implementeringen är Winters vidareutveck-
ling av Wilsons typologi.

Lagstiftningen om nationalstadsparken kan sägas skapa kon-
centrerade kostnader på det viset att byggherrar och markägare
inom området inte längre kan utforma bebyggelsen billigast
möjligt eller utnyttja sin mark bäst de vill. De kommer att ha
incitament till att pressa de implementerande myndigheterna, i
detta fall kommunerna. Bevarandet av parken och dess natur-,
kultur- och rekreationsvärden skall komma Stockholms-
regionens och hela Sveriges befolkning tillhanda, dvs. en grupp
människor som i gemen inte är så välorganiserad eller överhu-
vudtaget insatt i frågan. Fastighetsägarna är både färre och vana
vid att ha att göra med kommunen. I enlighet med Winters teori
bör därför fastighetsägarna ha goda möjligheter att försvåra
implementeringen av lagen eftersom de har ett engagemang och
på ett naturligt sätt kommer i kontakt med kommunen. 

Under denna rubrik har visats att fastighetsägare och bygg-
herrar påverkat implementeringen till sin egen fördel och i vissa
fall till nationalstadsparkens nackdel. Här har dock funnits ett
motstående organiserat intresse; miljöorganisationer som lagt
ned tid och engagemang på att bevara parken. 

Innan beslutet om en lag med heltäckande skydd för områ-
det infördes hade de organisationer som ville bevara det inget
bra redskap, men nu när de fått det har de utnyttjat det till fullo.
De har bildat en motvikt till fastighetsägares och politikers
exploateringsvilja. Min uppfattning är att de spelar en viktig roll
genom att sätta press på kommunerna att implementera
bestämmelsen om nationalstadsparken.

AVSLUTNING 

Kunskap om vilka som påverkar besluten inom förvaltningen är
viktig för att förstå hur demokratin fungerar. Vi väljer i Sverige
representanter som skall fatta politiska beslut i vårt ställe. Därför
är det av vikt att dessas beslut genomförs enligt intentionerna.
Miljöpolitik har lyfts fram som ett område där förutsättningarna
för ett smidigt genomförande av de politiska besluten inte är så
goda (se t.ex. 38, 39, 48). I min empiriska undersökning har jag
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använt mig av bl.a. Sören Winters idéer. Nationalstadsparken har
visat sig vara ett område som passar väl in i mallen och därmed
utgör regleringen ytterligare ett exempel på att miljöpolitik kan vara
problematiskt att implementera. Genom miljöorganisationernas
aktivitet har dock miljöintressena till viss del kunnat tas till vara.
Organisationerna har alltså till viss del kunnat fungera som entre-
prenörer och frågan är vilken effekt lagstiftningen haft utan dem.

Jag vill här avsluta uppsatsen med att peka ut de punkter som
jag uppfattat vara viktigast för implementeringen av NRL:s
bestämmelse om nationalstadsparken: 
• Den direkta styrningen, i det här fallet NRL 3:7, senare MB

4:7, har vissa brister. Bland annat menar de två intervjuade
planarkitekterna att det finns aspekter av lagen som man från
början inte förstod konsekvenserna av. Det var oklart vad som
skulle räknas som ett intrång i icke exploaterad mark och vad
det strängare skaderekvisitet skada verkligen innebar. Detta
fick inte klarhet förrän en detaljplan prövades i Regerings-
rätten. Vad som skall räknas som exploaterad mark är emeller-
tid inte utrett till fullo. Man kan inte heller idag säga hur
dominerande en enskild byggnad i nationalstadsparken får
vara. Fysikcentrum ansågs inte dominerande, men den bygg-
naden kommer t.ex. inte att bryta landskapets siluett. Hur stor
får en sådan byggnad vara? 

• Jag har tidigare visat att det inte är främst en vilja att bevara
nationalstadsparken till eftervärlden som legat bakom att man
utarbetat planer och gett bygglov. Man har styrts av en önskan
att förbättra trafikförhållandena i Stockholms innerstad eller
göra boendet i södra Bergshamra mer attraktivt, för att ta två
exempel. Det har även funnits en benägenhet att leta efter
undantag i propositionen. När Sophiahemmet skulle byggas ut
ansåg man exempelvis inte att det var ett intrång i parkland-
skapet eftersom propositionen säger att man får komplettera
en etablerad verksamhet. 

• Miljöorganisationer, fastighetsägare och byggherrar har lyckats
utöva sitt inflytande. Miljöorganisationerna har arbetat för att
bevara nationalstadsparken genom att skriva tidningsartiklar
och genom att i vissa fall medverka till att kommunernas
beslut överklagas. Fastighetsägare och byggherrar har sökt att
påverka kommunens beslut så att de får lov att utnyttja mark.
Ett bra exempel på det senare är att Skanska tog initiativ till
att lägga Norra länken under Bellevueparken. 

Enligt min mening är det dessa tre punkter som bäst ger en bild
av vad som verkar ha präglat kommunernas implementering av
NRL 3:7. De båda andra har också haft inverkan, men inte i
samma utsträckning. Man kanske kan hävda att länsstyrelsen i
hög grad indirekt har påverkat. Detta genom att inte agera till-
räckligt kraftfullt för att värna riksintresset. Men med mina inter-
vjusvar som grund måste jag ändå hävda att ovan nämnda tre fak-
torer har varit viktigast i sammanhanget. 
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P E T E R S C H A N T Z

E N I N T R O D U K T I O N T I L L S J U T E X T E R

Ett mångfasetterat experiment 4





4
Nationalstadsparken instiftades i syfte att främja en hållbar

samhällsutveckling (6:48). Men utvecklas parken i den rikt-

ningen? Hur har de myndigheter som har haft att verkställa

riksdagens beslut agerat? Vilka utvecklingsbehov finns och

vilka lärdomar kan dras? Denna typ av frågeställningar har

stimulerat till de studier som följer och som främst avser föl-

jande områden:

• värdefrågor

• kunskapsunderlag

• lagtolkning

• förvaltning

• lagtillämpning

• rättstillämpning

Texterna har sitt ursprung i ett intresse för frågeställningar

kring tätortsnära grönområdens roll för fysisk aktivitet,

rekreation och välbefinnande, inte minst i relation till en

hållbar utveckling. I kapitel 5 och 8 belyses parken utifrån

dessa perspektiv. I den första texten presenteras även exempel

på planeringsunderlag med bäring på social naturvård, dvs.

vård och utveckling av naturvärden för människans behov. 

Om sakunderlagens betydelse…

Mötet med naturen är parkens mest uppenbara värde för oss
människor. Men denna natur har både påverkats av människan
och påverkat hennes tankar, känslor, ord och gärningar vilket
lett till olika former av kulturella uttryck. Kulturen har därige-
nom vävts samman med naturen och låter sig icke avläsas så
lätt. Den behöver därför en text som får oss att se det som
annars ligger tyst i landskapets minne. 

Vad som anges och vad som inte anges i detta sammanhang,
av vem och i vems intresse blev angelägna frågeställningar när
jag tog del av officiella beskrivningar av kulturvärden från
Stockholms och Solna kommuner. De präglades av ett partiku-
lärt, objektsinriktat förhållningssätt med fokus på materiella

P e t e r  S c h a n t z

Ett mångfasetterat
experiment
E n  i n t r o d u k t i o n  t i l l  s j u  t e x t e r

”{---} ju större kunskap ett samhälle

har om sig självt, och ju mer mångfa-

setterad denna kunskap är, ju mer den

innefattar också andra perspektiv än

de härskande och styrandes, desto

längre livslängd kan det samhället

räkna med {---} En av samhällsveten-

skapernas mest centrala uppgifter blir

att ständigt söka efter det osynliggjor-

da och förnekade i ett samhälle. Just

där kan farorna för ett samhälles

överlevnad befinna sig. Detta medför

också att en sådan forskning kan bli

på kort sikt kontroversiell.”

(Professorn i historia, Ann-Sofie Ohlander i
”Röster om samhällsvetenskap”,

Forskningsrådsnämnden, Utbildnings-
departementet, nr 2, 1997, s. 17-18.)

”En viktig förutsättning för parkens

framtid är {…} att allmänhet och spe-

ciellt de ideella föreningarna även i

fortsättningen värnar om och argu-

menterar för områdets kvaliteter och

kritiskt bevakar myndigheters, fastig-

hetsägares och förvaltares göranden

och låtanden.”

(Länsstyrelsen i Stockholms län, Planenheten.
1996. Samordningsuppdraget om

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården, Rapport 1996:2, s. 5.)

Haga-Brunnsviken sedd
från Tivoliberget vid
Bergshamra.
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kulturlämningar, särskilt hus samt bebyggelsemiljöer (se t.ex. 3).
En mängd andra former av kulturvärden lyste samtidigt med sin
frånvaro. Problemet framstod som kritiskt i relation till: 

• demokratiska processer vid fysisk planering 

• lagstiftningen för nationalstadsparken avsedd att skydda det
historiska landskapets kulturvärden 

• det potentiella värdet av kulturmiljöbeskrivningar för all-
mänheten i andra avseenden 

Den första aspekten kan vidgas till frågan om hur både natur- och
kulturvärden, liksom miljökonsekvenser och illustrationer av pro-
jekt anges i planhandlingar för fysisk planering. Utifrån dessa ska
allmänhet och politiker kunna bilda sig en uppfattning om projekt
inom ramen för den kommunala planprocessen. Om presentationen
är bristfällig riskerar vi att få ett försvårande av de demokratiska
processerna. Om sedan ärendet överklagas kommer ett undermå-
ligt eller i värsta fall missvisande officiellt material utgöra ett
underlag för myndigheternas bedömning av planärendet. Detta
gäller särskilt om länsstyrelsen och regeringen förhåller sig passi-
va till de beskrivningar som kommunerna levererar. Detta har hit-
tills varit praxis. I den sista instansen – Regeringsrätten – riskerar
slutligen ett sådant underlag att leda till problem i rättstillämp-
ningen och risk finns för direkta rättsförluster. 

I figur 1 illustreras olika faktorer och möjligheter vid rätts-
prövning i Regeringsrätten samt underlag för studium av rätts-
tillämpning. Ett fall, t.ex. en detaljplan, skall bedömas. Grunden
är lagen samt den information som når rätten om projektet.
Lagen ska tolkas, informationen värderas och här ställs sökan-
dens underlag mot kommunens. 
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Brunnsviken i höstfärger vid
Frösundavik.



Rättsprövningar skall alltså innefatta, förutom ren lagtolk-
ning, även inslag såsom faktabedömning och bevisvärdering
samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opar-
tiskhet och allas likhet inför lagen (4:23-25, 234).

Hur ska man då hantera brister i sakunderlagen och de pro-
blem som det medför för rättssäkerheten? Det civila samhället
har vad gäller bevisföring ett underläge. De statliga expertorga-
nen inom kultur, natur och friluftsliv sorterar under regeringen

8 1
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lagtolkning projektet

faktabedömning
bevisvärdering

sakunderlag
som rätten
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SAKUNDERLAG: sökanden,  kommunen

RÄTTS-
TILLÄMPNING:
domskäl
domslut

rättspraxis

särskild
sakkunskap

FIGUR 1. Vid rättsprövning grundas
rättstillämpningen på vissa faktorer,

varav det sakunderlag som når rätten
är en kritisk faktor. För vidare 

förklaring se texten.



och står därmed ej till allmänhetens/sökandens tjänst i denna
typ av situationer. Den enda möjligheten är därför att på andra
sätt visa på sakförhållanden, t.ex. genom yttranden från obero-
ende experter.

Rätten har ej expertkunskap i frågor om t.ex. natur, kultur
samt friluftsliv och har därmed svårt att värdera yttranden från
sakkunniga. Likväl ska den göra en faktabedömning och bevis-
värdering. Till stöd för kvalificering av sakfrågan finns förvalt-
ningsprocesslagen (2): 

Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov

anvisar rätten hur  utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvi-

sas. (8 §)

Regeringsrättens undersökningsplikt i relation till denna para-
graf  begränsas i rättsprövningslagens 1 § och 3 §. Där anges att
sökanden skall ange på vilket sätt som avgörandet i ärendet stri-
der mot någon rättsregel samt vilka omständigheter han vill
åberopa till stöd för detta (5:2, 9-10, 13). Rätten har, med stöd
av förvaltningsprocesslagens 24 §, emellertid möjlighet att
hämta in yttranden om den icke anser sig själv kunna bedöma
själva sakfrågan: 

Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från

myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i

ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. (24 §)

I praktiken verkar dock denna möjlighet nyttjas mycket restrik-
tivt, varför sakunderlagen från kommunen och sökanden och
värderingen av dessa blir avgörande. Det är alltså bl.a. därför
som flera av studierna fokuserar på innehåll och kvalitet i kom-
munernas beskrivningar av främst kulturvärden men även av
naturvärden, miljökonsekvenser och illustrationer av projekt. 

Jag menar slutligen att det också av andra skäl är angeläget
att beskrivningar av natur- och kulturvärden inte står för ett
brus utan har karaktären av information som är väl strukturerad
och ger förståelse för helheter och sammanhang. Om de gör det
kan de underlätta en förankring i tid och rum och bidra till att
skapa en begriplighet av vår omvärld. Och det är en viktig kom-
ponent för att skapa en känsla av sammanhang, vilket anses
vara en faktor av värde för att stärka hälsan (1).

….och brister som ledde till studier

Det var mot denna bakgrund och brister i beskrivningarna av
det historiska landskapets kulturvärden som kapitel 6 skrevs.
Denna text, liksom den efterföljande fallstudien av kulturvärden
knutna till tre friluftsgravar, har ett holistiskt förhållningssätt
till begreppet kulturmiljö och bygger på ett konsekvent sökande
efter immateriella värden. Detta är ett avgörande annorlunda
angreppssätt jämfört med tidigare, och väsentligen fortfarande,
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gällande beskrivningar från de båda kommunerna. 
De texter som sedan följer fördjupar och breddar dessa per-

spektiv. De belyser allmänna och specifika problembilder och
utvecklingsmöjligheter vad gäller kunskapsunderlag kring kul-
turvärden (kapitel 8-9), analyserar olika begrepp med koppling
till lagstiftningen för nationalstadsparken, samt ger en ram för
analys av människans relation till landskap (kapitel 8). 

Vidare granskas kulturmiljöbeskrivningar knutna till två
detaljplaner (kapitel 9) samt de rättsprövningar i Regerings-
rätten som dessa planer blev föremål för (kapitel 10). I den
sistnämnda texten, vars fokus bl.a. ligger på giltighet och tillför-
litlighet i rättstillämpningen, behandlas även frågor om natur-
värden, biologisk mångfald och miljökonsekvensbeskrivningar. 

En sjunde text kompletterar tidigare studier med en analys
av tre andra rättsfall i Regeringsrätten samt en bedömning av
kommunernas och länsstyrelsens förvaltningsmässiga tillämp-
ning av lagen och möjliga långsiktiga konsekvenser av hittillsva-
rande lag- och rättstillämpning. Främst i avslutningarna till
kapitel 10 och 11 ges förslag till strukturella förändringar för
att råda bot på de problembilder som studierna redovisar. 

kapitel 5-10 kan läsas som fristående texter, medan kapitel 11

knyter direkt an till kapitel 10 och även i viss mån till
kapitel 9, utan att upprepa dessa texters bakgrund, resultat och
slutsatser. 

Avslutningsvis vill jag…

tacka dem som har bidragit till texternas utveckling. Bengt
Hamdahls granskning av texterna kring rättstillämpning har jag
särskilt värdesatt. Flera av studierna har tidigare publicerats i
Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård, men har
utvecklats när de nu ges ut i samlad form. Slutligen skall nämnas
att jag har haft förtroendeuppdrag i ideella organisationer som
följt utvecklingen inom nationalstadsparken. Kravet på saklighet
i de studier som följer har varit desto mer angeläget att uppfylla. 
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”Utom detta hinder emot Djurgårdens fördelning och upplåtande till enskilda

personer anse kommitterade jämväl den omständigheten förtjäna övervägande

att Stockholms stads innevånare därigenom skulle betagas promenaderna på

denna lustpark som de hittills både till förmån för hälsa och såsom ett tidsfördriv

haft tillåtelse nyttja.”

(Ur betänkande avgivet i maj 1793 i anledning av Gustav III:s upplåtelser av

mark till enskilda. Del av betänkandet är återgivet av Staffan Tjerneld i ”En bok

om Djurgården under 300 år”, Kungl. Djurgårdens förvaltning, Stockholm, 1980,

s. 28-30.)  

Med allt större precision beskriver forskningen hur olika former
av fysisk aktivitet kan bidra till en förhöjd livskvalitet. Det hand-
lar om både fysiskt och psykiskt välbefinnande, hälsa och presta-
tionsförmåga liksom möjligheten att motverka ohälsa, däribland
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, fetma och typ II diabe-
tes (se t.ex. 1, 4, 8, 29, 30, 32).   

Samtidigt är den fysiska aktivitetsnivån låg hos många män-
niskor (5:28-38). Det är därför angeläget att undersöka vilka
betingelser som kan medverka till att en större andel av befolk-
ningen blir mer fysiskt aktiv. Övervägandena blir med nödvän-
dighet mångfasetterade och bör, om man vill nå framgång, san-
nolikt gälla allt ifrån fysisk planering till ekonomiska styrmedel
och skolans undervisning i rörelse. 

Men om vi idag ställer oss frågan ”hur bör ett samhälle byg-
gas för att stimulera till och underlätta fysisk aktivitet?”, bör sva-
ren sökas inom ett ramverk av sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga faktorer som tillsammans kan leda till en hållbar
utveckling. 

Det var FN:s kommission för miljö och utveckling, den s.k.
Brundtlandkommissionen, som i sitt slutbetänkande ”Our
Common Future” 1987 (33) lanserade begreppet hållbar utveck-
ling (eng. sustainable development). Det definierades som ”ett
tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina
behov utan att undergräva möjligheterna för framtida generatio-
ner att tillfredsställa sina behov” (9:13). Så gott som alla natio-
ner har genom Riodeklarationen från 1992 ställt sig bakom
målet att genom respektive lands politik verka för en hållbar
utveckling. 

Ambitionen att forma ett samhälle utan att ekosfären tar
skada leder till att frågor om minskad resursförbrukning kom-
mer i fokus. För att konkretisera behovet av omställningar har

P e t e r
S c h a n t z

Landskap för
rörelse och hälsa

Fredrik Magnus Pipers plan från
1780-talet för Haga som en engelsk

park syftade bl.a. till varierande
naturupplevelser genom förflytt-

ning i en blandning av vild och
gestaltad natur.



En individs fysiska aktivitet är beroende av dels individen själv
(intressen, motivation, kunskap, kön, ålder, fysisk kapacitet, livs-
stil, etc.), dels en stor mängd yttre faktorer. Dessa kan indelas i
aspekter som stimulerar och underlättar respektive utgör hinder
för fysisk aktivitet. Så kan t.ex. motionsspår och cykelbanor sti-
mulera till fysisk aktivitet medan buller och luftföroreningar kan
motverka densamma. Tidsåtgång, disponibel tid, tillgänglighet
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miljöpåverkan

kostnader för
samhället, t.ex.
för anläggning
och drift

miljöpåverkan

ofta begreppet ”faktor 10” använts som en förenklad målbild.
Det står för att användningen av resurser, såsom energi och
råmaterial, ska minska med en faktor 10 inom en till två genera-
tioner (9:13-16). Behovet är olika stort för olika variabler, och
faktor 10 ska därför ses som ett grovt medelvärde. Målet kan nås
genom en förändring i livsstilar och utveckling av teknik som
medger ett effektivare nyttjande av resurser. Det handlar om
behov av en väsentligt högre effektiviseringstakt än den som hit-
tills noterats i samhället (9:11), och således om behov av mycket
omfattande omställningar inom ramen för en så kort tidsperiod
som 25-50 år. 

En analysmodell

Frågan om fysisk aktivitet inom befolkningen insatt i dessa per-
spektiv är ett område som befinner sig i början av en problema-
tisering. Modellen nedan (figur 2) belyser faktorer av betydelse
för en analys av komplexet. 

FIGUR 2. Modell kring
faktorer av vikt i en analys av 

fysisk aktivitet i relation till 
hållbar utveckling.

FIGUR 1. Landskapsarkitekten 
Sture Koinberg har genom olika 

planer under 1990-talet 
(se www.haga-brunnsviken.org) 

visat hur de gröna kvalitéerna i land-
skapet kring Brunnsviken kan 

förstärkas och utvecklas för 
människors naturmöten. 
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och närhet till platser, anläggningar och föreningar för fysisk
aktivitet, kostnader för individen etc. är andra exempel på yttre
faktorer.

För yttre faktorer som arenor för fysisk aktivitet kan det fin-
nas inköps-, anläggnings-, förvaltnings- och driftskostnader för
samhället. Vidare kan de bidra till eller motverka en god miljö.
Förbrukning av energi och andra resurser är aspekter som här-
vid ska vägas in.

Fysisk aktivitet har, som nämnts, en potential till effekter
såsom ökad produktivitet, positiva hälsoeffekter samt välbefin-
nande. Samtidigt kan skador uppstå. Fysisk aktivitet kan dessut-
om vara förknippad med en negativ (t.ex. bilresor) respektive
positiv (t.ex. när cykling ersätter en bilresa) miljöpåverkan. 

En sammanvägning av olika faktorer i denna modell kan visa
att även om en viss fysisk aktivitet ger positiva effekter vad gäller
hälsa och produktivitet, vilka i princip kan värderas i ekonomis-
ka termer, kan samtidigt olika former av kostnader knutna till
yttre faktorer och den fysiska aktiviteten, såsom en negativ mil-
jöpåverkan, ge en motverkande bild. Nettoeffekten kan därige-
nom bli en samhällsekonomisk förlust. 

Genom att värdera hur olika yttre faktorer och fysiska aktivi-
teter uppfattas inom befolkningen och påverkar olika variabler
kan vi få ett underlag för att formulera strategier kring sam-
hällsbyggande för fysisk aktivitet i ett hållbart samhälle. Detta är
ett stort komplex att analysera och ligger utanför ambitionen
med denna text. Relevant i detta sammanhang är emellertid att
redovisa studier som ger en bild av hur grönområden kan värde-
ras i denna typ av analys.   

Grönområdet som yttre faktor

Låt oss tänka oss att vi har ett tätortsnära grönområde som:

• utgör ett natur- och kulturlandskap av ansenlig storlek (jfr. 7)

• har varierande egenskaper vilka i stor utsträckning är av hög
kvalitet 

• är belägen mitt i en storstadsregion 

• lätt kan nås av en mycket stor grupp människor till fots, med
cykel eller kollektivtrafik

• är tillgänglig för allmänheten hela dygnet, året runt och utan
kostnad

Man kan uppfatta att detta område har förutsättningar att
kunna attrahera många människor till rekreation och fysisk
aktivitet med ingen eller minimal negativ miljöpåverkan. 

Beskrivningen av området är giltig för nationalstadsparken
som sannolikt också är det mest nyttjade grönområdet i Stor-
Stockholm (12, 14). Någon beräkning av kostnader för anlägg-
ning, drift och förvaltning av naturmiljöerna inom national-
stadsparken har ej gjorts, men att döma av studier av andra
tätortsnära friluftsområden bör de vara relativt låga. Detta gäl-
ler även om man väger in kostnaden för att inte kunna bedriva



normalt skogsbruk (13:69-73). Naturområden tillför även eko-
systemtjänster såsom luftrening och bättre mikroklimat (se 3).
Energibehovet, utöver solenergin, är mycket lågt.  

Det tätortsnära grönområdet kan som yttre faktor således
uppfattas ha en gynnsam kostnads- och miljöbild. Men stimule-
rar det också individen till fysisk aktivitet? Frågan kan delas upp
i minst två delar: har grönområdet en direkt verkan att stimule-
ra till fysisk aktivitet och/eller får det en sådan konsekvens indi-
rekt genom att ett behov eller intresse av naturmöte tillfreds-
ställs? Och om grönområdet stimulerar till fysisk aktivitet kan vi
vidare fråga oss om det leder till en högre grad av fysisk aktivitet
än vad som vore fallet utan det. Vidare har vi anledning att fråga
oss om och i vilken utsträckning som denna grad och karaktär
av fysisk aktivitet påverkar hälsan och välbefinnandet. 

Detta är frågor som inte är helt lätta att svara entydigt på då
de är föga studerade. Det finns emellertid indicier som talar för
jakande svar på huvudfrågan om grönområden stimulerar till
fysisk aktivitet. Dessa utgörs främst av attitydundersökningar av
hur grönområden värderas och att grönområden kan nyttjas för
former av fysisk aktivitet som allmänheten inte bara värderar
högt utan också utför.  

Exempel på denna typ av indicier är att 62 procent av dagens
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Vid Djurgårdsbrunnsviken, 
Södra Djurgården.



svenskar menar att ”Jag vill ut i naturen för att motionera och
hålla kroppen i trim” (27:tab. 1), och i studier där människor fått
ange fritidsaktiviteter som de uppfattar som särskilt viktiga för
deras hälsa placeras ”naturbaserade aktiviteter” såsom ”frilufts-
liv, t.ex. promenader, utflykter” samt ”umgänge med familj, släkt
och vänner” högst (17:45). Här är det av intresse att notera att
från ungdomsåren fram till c:a 60 års ålder verkar det finnas en
könsskillnad i så måtto att kvinnor i högre grad än män värderar
friluftsliv som viktigt för hälsan (22:191, 200). 

Promenader, vandringar och jogging är de former av fysisk
aktivitet som flest svenskar utövar  (6:65, 23:21, 24:tab. 3.3D),
och av de aktiviteter som man tycker om att ägna sig åt hamnar
cykelturer, långpromenader och skogsutflykter högt hos män
och högst hos kvinnor (5:66). Grönområdet är väl lämpat för
dessa aktiviteter. 

Som yttre faktor i detta sammanhang av livskvalitet och väl-
befinnande har naturen ett värde som är oberoende av dess roll i
relation till graden av fysisk aktivitet. 94 procent av dagens sven-
skar uppfattar: ”Att vistas i skog och mark gör mig avspänd och
harmonisk” (27:tab. 1). Psykofysiologiska studier visar att detta är
en effekt av naturupplevelsen i sig (28). Att naturen också är
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Intill Oxberget, Norra Djurgården.



bärare av djupare värdedimensioner antyds av att 72 procent
menar att ”Vistelse i naturen ger mig kontakt med tillvarons
sammanhang och därför är jag gärna ute i naturen” (27:tab. 1). 

I en nyligen publicerad genomgång av forskningsläget om
hur fritid, kultur och rekreation påverkar äldres hälsa hävdas att
”Äldres motiv och intressen för intellektuell och social stimulans
och naturupplevelser är mycket starka medan intresset för ren-
odlad motion och fysisk träning minskat påtagligt” (19:4). Vidare
anges att ”breda aktiviteter som ger både naturkontakt, gemen-
skap och fysisk stimulans tycks vara särskilt viktiga som ”menings-
fulla aktiviteter och stödjande miljöer” för äldres hälsa” (19:31).
Enligt studien värderas dessutom naturbaserade aktiviteter sär-
skilt högt av grupper som är hindrade av tyngande roller som
hög vårdbelastning eller olika handikapp (19:31).

Allmänhetens värdesättande av grönområden återspeglas
även i fritidspolitiska preferenser hos stadsbor. Som första prio-
ritet vad gäller kommunala satsningar hamnar ”natur och sjöar”
och på andra plats kommer ”strövområden och parker” (se
20:89, jfr. 18:24). I kapitel 8 i denna bok ges naturlandskapets
roll som yttre faktor en vidare belysning. 

Vi kan alltså sammanfatta dessa studier med att grönområdet
kan ha/har en positiv roll för en stor del av befolkningen av båda
könen och i olika åldrar dels genom att stimulera till/underlätta en
ökad grad av fysisk aktivitet, dels genom effekter av naturmötet i sig. 
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Vid Laduviksstråket, 
Norra Djurgården.
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Planering för social naturvård

Grönområdets roll som yttre påverkansfaktor är beroende av
delvis olika kvaliteter för olika individer, åldrar och behov (7, 10,
16, 31). En naturvård med sociala förtecken bör beakta detta.
För nationalstadsparken som helhet finns ännu ingen analys uti-
från dessa perspektiv. Men det finns flera exempel på planer-
ingsinitiativ som är av värde att kort beskriva. 

Det första är en utredning av Riksantikvarieämbetet och kul-
turmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län från 1992
(21). Det behandlar Norra Djurgården, institutionsbältet samt
Haga-Brunnsviken och utgör ett underlag för planering inom
området som en kulturmiljö av riksintresse. Att detta exempel i
så hög grad behandlar naturen beror på dess samtidiga roll som
kulturvärde. Materialet beskrivs som anpassat för att rikta sig
till allmänhet, planerare och beslutsfattare och har därigenom
ett annat språk än vanliga kulturmiljöbeskrivningar. Beskriv-
ningen skall förmedla områdets strategiska kulturvärden vilka
översätts till planeringsförutsättningar. ”Landskapet och de egen-
skaper som utgjort förutsättningar för den kulturhistoriska
utvecklingen skall beskrivas.” (21:22). Underlagen är översiktliga
och pedagogiska och förtjänar därför att lyftas fram (figur 3-4). 

Ett annat viktigt exempel är landskapsarkitekten Sture
Koinbergs planer för Brunnsvikenområdet i syfte att stärka dess

Vid Haga-Brunnsviken med
Ulriksdalsåsen i fondens bortre del.
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FIGUR 3. ”Brunnsvikens inneboende
skönhet och dragningskraft gjorde
att Gustav III förvärvade området
vid Haga för att där leva nära natu-
ren i Rousseaus anda. Kungen anla-
de Hagaparken och han anlitade
dåtidens främsta arkitekter för att
”förädla” landskapet kring
Brunnsviken enligt den tidens ideal.
Naturliga gränser var en bärande
princip för arkitekten Fredrik
Magnus Piper när han gestaltade
parkerna vid Brunnsviken. Genom
korta och långa siktlinjer utnyttjade
den engelska parken element i den
omgivande naturen. Brunnsvikens
vattenyta och landskapsrum var cen-
tralt i 1700-talets romantiska park-

rum och kontemplativa miljö.
Parklandskapet från 1700-talet har
bibehållit sin karaktär och grund-
dragen från de ursprungliga planer-
na finns fortfarande kvar.
Sänkningen av Brunnsviken (1863)
påverkade dock Hagaparkens södra
delar. Landskapets skönhet, natur-
lighet och frihet från yttre störning-
ar är avgörande kvaliteter för upple-
velserna, liksom de i stor utsträck-
ning bevarade obrutna horisonterna
och växlingen mellan gestaltad park
och natur. Den bebyggelse som finns
är, med några undantag, småskalig
och inbäddad i grönska. Vissa olyck-
liga exploateringar har redan skett i
Brunnsvikens norra del, t.ex.

Scandic hotell, vilket mycket tydligt
visar hur storskalig bebyggelse i
utkanten innebär ett markant
intrång i landskapsrummet och en
stor påverkan av landskapsupplevel-
sen. Detta gäller även stora parke-
ringsytor och trafikanläggningar.
Om känslan av att vara nära naturen
kan upprätthållas kommer området
att kunna förbli en oas för stressade
stadsbor. Här ligger områdets verk-
ligt strategiska kulturhistoriska
värde. Det innebär att Brunnsvikens
parkrum måste bevaras och att inga
störande element får tränga sig på.”
(21:25).
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FIGUR 4. ”Institutionsbältet känne-
tecknas av läget i stadens utkant och
längs Roslagsvägen som utgjort
områdets ryggrad. De kungliga
vetenskapliga institutionerna har
vuxit fram i avskiljbara enheter.
Roslagsvägens läge är i stort sett
samma sedan 1700-talet. Dagens
storskaliga trafikanläggning delar
området men båda sidor präglas av
parklandskap och institutionsbygg-
nader. Institutionsbältet ligger mel-

lan två stora parkområden. Den
skogsbevuxna stranden vid
Brunnsviken utgör även fonden till
Hagaparken. Befintlig bebyggelse
har inte inkräktat på naturen intill
Brunnsviken. Bebyggelse väster om
vägen är från sekelskiftet till 1910-
talet. Husen vittnar om höga krav på
utformning. Bebyggelsen vänder sig
bort från vattnet och mot
Roslagsvägen. Öster om vägen har
husen annan skala och karaktär.

Naturhistoriska riksmuseet vänder
sig mot Brunnsviken varför den fria
sikten mot vattnet blir viktig. Norra
Djurgårdens – jaktparkens – gräns
mot institutionsområdet är uppbru-
ten. Denna karaktär, växlingen mel-
lan skog, öppna fält och bebyggelse i
grupper är viktig att bevara.
Universitetet bryter med sin storlek
mot områdets parkkaraktär.”
(21:24).



rumsliga kvalitéer för naturmöte (figur 1)(2, 11, 15). De är ett
uttryck för medborgarplanering, dvs. när det civila samhället i
form av t.ex. en ideell förening nyttjar professionella planeringsin-
strument för att gestalta en utveckling i linje med dess värderingar.

Det tredje exemplet är Stockholms kommuns planer för ett
naturreservat på Norra Djurgården (25). Där finns utvecklade
idéer kring olika landskapspartiers roll för människan. De har
senare utvecklats inom ramen för begreppet ”sociotop” (26). I
detta sammanhang finns det också skäl att nämna professor Lars
Kardells intressanta studie av friluftslivet på Norra Djurgården
och hans tankar kring områdets förvaltning samt möjliga pedago-
giska roll med bl.a. en mulleskog, en skolskog och en universitets-
skog (14:105-108).

Det finns också fall av planering som lett till handling.
Stockholms och Solna kommuns omvandling av en parkerings-
plats till en välkomnande entré vid Stallmästareviken kan näm-
nas, liksom Djurgårdsförvaltningens pågående avveckling av
bebyggelseområdet vid Fisksjöäng på Norra Djurgården. Avsikten
är att återställa det till naturmark. 1996 bidrog Världsnaturfonden
till att Lillsjön restaurerades som våtmark. Det gör att området
vid Husarviken, en plats starkt associerad med den nya natursy-
nen och det svenska friluftslivets födelse på 1700-talet, liksom
dess organiseringsfas vid förra sekelskiftet (se kapitel 6), nu även
blir symboliskt laddat med vår tids ekologiska och sociala natur-
vård inriktad på att återskapa förlorade naturvärden.

Men utöver att stärka de gröna kvaliteterna bör man även stäl-
la frågan hur parken på andra sätt kan utvecklas som rekreations-
område. Så borde man t.ex. i parkens olika delar tillskapa respek-
tive säkerställa möjligheter för allmänheten att klä om för att nytt-
ja parken för motion och idrott. Fiskartorpet vid Norra
Djurgården har en lång tradition i detta avseende och bör åter
öppnas som motionsanläggning. Vid Norrtull skulle man med för-
del kunna skapa motsvarande möjligheter, för att nämna en
annan av parkens många utvecklingsmöjligheter i detta avseende.  

En utveckling i linje med ovan nämnda exempel skulle kunna
leda till naturmöten med högre kvalitet och attraktivitet samt
underlätta nyttjandet av parken för fysisk aktivitet och rekreation
och därigenom stärka denna tätortsnära naturs roll för en hållbar
samhällsutveckling.
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En vision för landskapet vid
Brunnsviken illustrerad av 

Marie-Louise Ahlberg. Att skapa en
grön Norrtullstomt med 

anläggningar för allmänhetens
motion och rekreation skulle vara i

linje med syftet med
nationalstadsparken. 
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Det historiska landskapets kulturvärden
H U R K A N B E S K R I V N I N G A R N A U T V E C K L A S ?
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”Tintomaras marker är grundhotade. {…} 

”Mig finner ingen/ingen jag finner”. 

Det blir en kod ingen begriper utan alm,

hägg och hassel, lönn, sälg och lind. 

Det är Tintomaras nya död”. (Anna-Lisa Bäckman i DN 29/10,
1991 när exploateringshoten

mot Haga-Brunnsviken var som störst.)

Denna text publicerades ursprungligen i Riksantikvarieämbetets
tidskrift Kulturmiljövård nr 4, 1995. När den nu åter publiceras
har jag valt att inte ändra den tidsklang som är knuten till läget
år 1995. I andra avseenden är däremot innehållet utvecklat samt
kompletterat med en uppdaterad lägesbeskrivning. 

En situationsbetraktelse år 1995
I november 1991 togs ett unikt regeringsbeslut. För första gång-
en användes naturresurslagen för att från Stockholms och Solna
kommuner begära in en redovisning av hur natur- och kultur-
miljövårdens samt friluftslivets intressen skulle tillgodoses inom
Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården, den s.k. Ekoparken
(1). Bakgrunden var omfattande exploateringshot mot området,
dess status som riksintresse för kulturmiljövården till trots. 

Resultatet av den process som regeringen initierade blev att
området sedan den 1 januari 1995 är Sveriges första nationalstads-
park. Naturresurslagen 3 kapitlet 7 § lyder: ”Området Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en
nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan
ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”.

För övriga riksintressen gäller att de inte får utsättas för en
”påtaglig skada”, medan för en nationalstadspark gäller att den
inte får ”skadas”. Det är alltså en skillnad i skyddsklassningen av
övriga riksintressen och en nationalstadspark.  

Ett centralt budskap i propositionen för nationalstadsparken
var dessutom att  ”Utvecklingen i nationalstadsparken bör sam-
mantaget inriktas på att förstärka (förf. kursivering) områdets
natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologis-
ka mångfalden” (2).

Lagen till trots hopar sig  nu omfattande exploateringsplaner
i parken. Till en del torde det bero på att beskrivningarna av
kulturmiljöns värden är bristfälliga (3). Det saknas dessutom

P e t e r
S c h a n t z

H u r  k a n  b e s k r i v n i n g a r n a
u t v e c k l a s ?

Det historiska land-
skapets kulturvärden

Ulriksdals slott med park.



analyser som gör att planerare och politiker lätt kan omsätta
kulturvärden i ett praktiskt planeringssammanhang.

Fördjupa kulturmiljöbeskrivningen

Orsakerna till de bristfälliga kulturmiljöbeskrivningarna är flera.
Kommunernas arbete i anledning av regeringsbeslutet gjordes
under stor tidsnöd. Därför sammanställdes i princip bara redan
känt material. Arbetet underlättades inte heller av det rådande
kommunalpolitiska klimatet med kraftfulla exploateringsplaner. 

En annan typ av problem var att Stockholms kommun en-
dast angav Södra Djurgården och mindre delar av Norra Djur-
gården som riksintresse, dvs en kraftig avvikelse från riksantik-
varieämbetets (RAÄ) klassificering av hela Djurgården som ett
riksintresse. Beskrivningen blev i motsvarande grad ofullstän-
dig. En analys från RAÄ:s kulturmiljöavdelning bidrog dock
med väsentlig information genom att påvisa att landskapets
grundstruktur från jaktparkstiden på 1600-talet fanns bevarad
på Norra Djurgården (4). 

Tid borde ha funnits för en ordentlig problematisering.
Exempel på frågor som borde ha ställts är:

• Vilka kulturdimensioner (t.ex. parkkonst, friluftsliv, arkitek-
tur) finns knutna till området?

• Vilka är immateriella (t.ex. litteratur, idéhistoria) och vilka är
materiella (bevarade fysiska lämningar)?

• Vad vet vi om eventuella immateriella dimensioner knutna
till de materiella?

• Vilka samband och beroendeförhållanden finns mellan kul-
turvärdena?

• Hur speglas olika epoker i kulturvärdena?

• Kan värdena över-, under- och sidoordnas i förhållande till
varandra?

• Finns det inbördes konfliktförhållanden mellan några kul-
turvärden?

• Hur kan enskilda kulturminnen sättas in i det större kultur-
miljösammanhanget?

• Förstärker de olika ingående värdena varandra och bygger
upp större helheter och sammanhang?

Det är mycket angeläget att arbetet med kulturmiljöbeskriv-
ningen snarast tas upp igen. Precis som naturvårdarna arbetar
offensivt för att fördjupa kunskapen om naturen, t.ex. bestån-
det av olika arter, bör kulturvårdarna initiera forskning och
kartläggning av nationalstadsparkens kulturhistoria. Man bör
därvid arbeta tvärvetenskapligt. Idéhistoriker, musikvetare, lit-
teraturvetare, idrottshistoriker, parkkonsthistoriker, etc. har
viktiga kunskaper för förståelsen av nationalstadsparkens kom-
plexa kulturvärden. Ett exempel på bilder som kan skapas
genom ett bredare angreppssätt följer nedan. Ett annat följer
efter detta kapitel (5).
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Den bortglömda viken 
ETT EXEMPEL PÅ IMMATERIELLA VÄRDENS BETYDELSE

I Fredmans epistel nr 71 ger Bellman en miljöbeskrivning som
har blivit klassisk: ”Ä’ke det gudomligt, Fiskartorpet, vad?
Gudomligt att beskåda! Än de stolta stammar som stå rad i rad,
med friska blad? Än den lugna viken som går fram? – Åh ja! Än
på långt håll mellan diken åkrarna! Ä’ke det gudomligt, dessa
ängarna? Gudomliga! Gudomliga!”. 

Det är Husarviken som beskrivs och Fiskartorpet är Karl
XI:s fiskarstuga som finns kvar än idag. Redan för jaktparken
Djurgårdens instiftare intog alltså denna plats med sin intimitet
och rikedom på vattenspeglar en särställning, och när den fiske-
intresserade kungen 1682 gav stockholmarna fri tillgång till fis-
kevatten var ett område undantaget: Husarviken (6). Även näste
monark hade ett stort intresse för Djurgården – en skiss till
tempel och grottor inom ramen för ett lustslottprojekt, signerad
Nicodemus Tessin d.y., sändes till Karl XII i Bender år 1712.
Tänkt placering var ”uppå Fiscaretorps berget” med Husarviken
i blickfånget (7). 
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Husarviken och miljön vid
Fiskartorpsberget. Litografi av 

C.J. Billmark i ”Stockholms 
pittoreska omgifningar”.

Karl XI:s fiskartorp intill
Husarviken är Djurgårdens 

äldsta bevarade byggnad.



Senare under 1700-talet när en ny natursyn gav upphov till
det engelska parkidealet värderas ändå denna del av jaktparken
högt. Inför det stora gustavianska parkprojektet kring Brunns-
viken frågade Gustav III skulptören Sergel om han under sin stu-
dieresa ute i Europa ”hade sett många ängelska trädgårdar”.
Sergel svarade: ”Jag har sett den vackraste ängelska trädgård för
mera än tolv år sedan, innan jag reste ur Sverige. Ers Maj:t eger
den på sin egendom, det vackra Fiskaretorpet på Djurgården”
(8). Diplomaten och poeten Gustaf Philip Creutz uttryckte en
snarlik ståndpunkt från sin parisiska utblickspunkt (9). 

Att inte en park i staden kan ersätta en naturpark vet dagens
stockholmare. 1794 uttryckte en av stadens invånare, C.C.
Gjörwell, det på följande sätt: ”När jag går en eller annan gång i
Alléen fram och tilbaka i Kongs-Trägården, så är ögat redan
trött av denna Konstens Rike, medan jag aldrig känner saknad,
mindre ledsnad, nej medan jag njuter förnyade, alt mera lifvade
känslor, under framflytande på Djurgårdsviken, under gående
uti Parken omkring Fiscare-torpet och vid Skuggan” (10). Plats-
en betydelse speglas också i bildkonsten (11). 

En upplysning om hur integrerad denna del av Djurgården
var i ett större sammanhang, ej helt olikt det som nationalstads-
parken skall hantera, ges i ett annat brev av Gjörwell. Han
beskriver där Gustav III:s pastorala planer och säger att om de
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ÖVERST MOTSTÅENDE SIDA. 
Husarviken idag med 

Fisksjöäng i fonden.

UNDERST MOTSTÅENDE SIDA.
Kartan visar området kring

Husarviken och Fiskartorpet på
Norra Djurgården. Områdets 

placering i parken framgår av kartor
och flygbilder i appendix. Jämför

gärna dagens kartbild med
Djurgårdskartan 

från 1700-talet i appendix. 

verkställs ”så komma våra barn en gång vandra på bara elyseiska
fält, allt ifrån Lofön, öfver Karlberg, Haga, Fiskartorpet, hit ut
till Valdemarsön, förbi Tivoli, Frescati och Albano” (12). 

Bilderna från 1700-talet speglar att en ny natursyn bryter
fram (se 13) och vid Husarviken får den en av sina första förank-
ringar i svensk natur. Den blir därigenom en symbolisk plats för
friluftslivets födelse i Sverige ( jfr. 14). När dess organiseringsfas
inleds drygt hundra år senare är samma område i fokus för
Friluftsfrämjandet redan vid dess start 1892 då planerna på
skidanläggningen Fiskartorpet har sin början (15).
Djurgårdsförvaltningens pågående avveckling av bebyggelseom-
rådet vid Fisksjöäng i syfte att återställa det till naturmark lik-
som Världsnaturfondens restaurering av Lillsjön som våtmark
1996 gör att området vid Husarviken nu även blir symboliskt
laddat med vår tids ekologiska och sociala naturvård inriktad på
att återskapa förlorade naturvärden.

Till denna samling av  materiella och immateriella kulturvär-
den har delvis ny forskning bidragit. Den kan kontrasteras mot
vad som återfinns i kommunernas redovisning till regeringen
(3). Där omnämns endast byggnaden Fiskartorpet och att den är
ett byggnadsminne. Med en så torftig kulturmiljöbeskrivning är
det knappast förvånande att det mitt under regeringens uppdrag
i början av 1990-talet hamnade ett förslag om en OS-stadion
och -by vid Husarviken! 

Genom att inkludera de immateriella dimensionerna i kul-
turmiljöbeskrivningen ges i praktiken en möjlighet för dagens
människor att själva uppleva en miljö och relatera till ett annat
historiskt skede med dess tankar och synsätt kring denna miljö. 

Fiskartorpets friluftsgård med 
hopptorn och slalombacke började 
planeras av Friluftsfrämjandet vid 

dess start 1892.



Nationalstadsparkens kulturvärden
en modell

Ett försök till en modell av nationalstadsparkens kulturvärden
ges i vidstående figur. Modellen söker underlätta en klassifice-
ring och ett tydliggörande av kulturvärden. Den söker också del-
vis antyda beroendeförhållanden mellan olika värden. En tids-
mässig indelning görs. Längst ner ligger det som, i dubbel
bemärkelse, dyker upp först – naturlandskapet. Högst upp det
senaste uttrycket – nationalstadsparken. Ovanför de tre första
lagren finns olika värden som inte tidsordnats men som löper
genom de olika tidsskikten. 

Efter istiden häver sig naturlandskapet ur havet och under
förhistorisk tid och medeltid omvandlas delar av det till ett
odlingslandskap. Spår från denna tid i form av forntida bytom-
ter och odlingsytor finns kvar än idag.

Ett nytt sätt att bruka marken inträder under 1500-talet då
den första jaktparken anläggs på Valdemarsön av Johan III.
Under 1600-talet utvidgas den av Karl XI till att gälla hela
Södra och Norra Djurgården. Under samma århundrade anläg-
ger Jacob de la Gardie en barockpark och ett slott vid Jakobsdal,
senare omdöpt till Ulriksdal. Så kommer 1700-talet och det gus-
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Parken som offentlig mötesplats
– ett av parkens kulturvärden. 

Här picnic vid pelousen framför
Koppartälten i Haga.
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Från 1500-talet och framåt har 
odlingslandskapet intill staden brukats på

ett nytt sätt i och med att olika former av
parker anlades. Karta från propositionen

för nationalstadsparken (2).

Modell av nationalstadsparkens 
kulturvärden. För förklaring se texten.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NATIONALSTADSPARKEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BIOLOGISK MÅNGFALD
SPRIDNINGSVÄGAR • KÄRNOMRÅDEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EKOPARKEN • GUSTAVIANSKA PARKEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JAKTPARKER • BAROCKPARK • ENGELSKA PARKER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ODLINGSLANDSKAP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NATURLANDSKAP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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tavianska parkprojektet vid Brunnsviken med de engelska par-
kerna Haga, Bellevue, Frescati och Tivoli. Under loppet av tre
århundraden har ett kungligt parklandskap vuxit fram alldeles
nära staden. 

Knutna till detta är olika dimensioner som utvecklas efter-
hand och som bara delvis finns beskrivna:

• jakt, rekreation, friluftsliv, motion, idrott

• militärt exercisområde

• litteratur, bildkonst

• friluftsmuseum, Skansen, museer

• folkliv, mötesplats

• botanik, arboretum, koloniträdgårdar

• musik, teater, opera, dans

• experimentalfält för jordbruket, skogsvård

• utomhuspedagogik, naturskola, 4H-gård

• friluftsgravar

• arkitektur, landskapsarkitektur

• institutionsbältet

• m.m.

Dessa värden ligger som en grund när en lång ”kulturkamp”
bryter ut med början 1990. Som markör för den har angivits två
begrepp: Ekoparken och Gustavianska parken. De härrör från
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Bronsåldersgrav vid Oxberget intill
Husarviken på Norra Djurgården.



den omfattande miljörörelse som engagerade sig för parkens
bevarande. Båda är resultat av summering av olika värden där
helheten blir mer än summan av de ingående delvärdena, s.k.
icke-additativa helheter. ”Ekoparken”, som innefattar hela natio-
nalstadsparken, återspeglar områdets biologiska värden och
tidens allt större betoning av ekologiska samband. ”Gustavianska
parken” står för Haga-Brunnsviken-Ulriksdalsområdet som
under den gustavianska tiden vävdes samman till en enhet
genom kulturyttringar såsom parkkonst, teater, opera, musik,
dans och arkitektur. 

I den redovisning som regeringen 1991 begärde från kommu-
nerna knöts fler begrepp till parklandskapet genom ekologernas
utredning av naturvårdens intressen (3). Utredningen anknyter
till begreppet biologisk mångfald som blev högaktuellt genom
1992 års FN-konferens om miljö och utveckling i Rio.
Inventeringar av flora och fauna jämförs med den nationella lis-
tan för utrotningshotade och hänsynskrävande arter. Det visar
sig att parken är lokal för ett stort antal arter som finns på lis-
tan. För parken medför det en indelning i tre s.k. biologiska
kärnområden (på Södra och Norra Djurgården samt Ulriksdal)
och däremellan spridningsvägar. Definitionen på kärnområde
var ”ett större sammanhängande naturområde av hög kvalitet,
med en mångfald av biotoper, ett rikt växt- och djurliv samt ett
fungerande ekosystem” (3). 
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Koloniträdgården vid 
Brunnsviken ger innerstadsbon 
Knut Lindell så gott som daglig 

kontakt med naturen.



Kulturkampen kröns med framgång genom regeringens pro-
position och riksdagens enhälliga beslut den 7 december 1994:
nationalstadsparken är ett faktum.

Det är uppenbart att det finns potentiella inbördes konflikter
mellan olika kulturvärden i ovan beskrivna modell. Av bl.a. det
skälet är det viktigt att, så som föreslås i de inledande fråge-
ställningarna, söka finna vilka värden som är mer grundläggan-
de än andra. 

En analys av nationalstadsparkens kulturvärden visar att de i
allt väsentligt är knutna till landskapet med dess osedvanliga
kvaliteter (se bl.a. 5). Naturen och kulturen är intimt samman-
vävda. Man kan därför uppfatta landskapet och landskapsbilden
som grundläggande kulturvärden. 

Kulturvärden och dess konsekvenser 
för den fysiska planeringen

Åter till 1991. Den 5 juni fick regeringen ett brev från RAÄ och
Boverket med anledning av hoten mot Haga-Brunnsviken (16).
Ett riksintresse av "största internationella intresse" stod på spel.
Nu behövdes ett aktivt statligt agerande. En fördjupning av
Solnas och Stockholms översiktsplaner borde ske, och verken
menade att "ett sådant planarbete är av utvecklingskaraktär".
Arbetsmetoden skulle vara miljökonsekvensbeskrivning som
"erbjuder möjligheter till analys i vad mån föreslagna ingrepp i
området medför påtaglig skada. Vidare är det möjligt att analy-
sera den sammantagna effekten av en mängd mindre ingrepp."
Verken var beredda att ta initiativ till detta utvecklingsarbete.
Med regeringsbeslutet ett halvt år senare tog historien en annan
väg. Brevet från 1991 är dock fortfarande aktuellt. I propositio-
nen för nationalstadsparken anges nämligen att kommunerna
skall utveckla sina översiktsplaner (2).  

I brevet angavs också att "Runt Brunnsviken och med
Brunnsviken som sammanhållande element finns dessutom
flera andra samtida parkmiljöer, vilka visserligen idag delvis sar-
gats men som i väsentliga drag skulle kunna återställas" (16).
Där fanns alltså en offensiv hållning kring frågor som rör land-
skapet och landskapsbilden. Sargade parkmiljöer kan och,
underförstått, bör återställas. 

Med hänsyn till vad som ovan skrivits om landskapet och
landskapsbilden som kulturvärdenas bas är det rimligt att kul-
turmiljövårdarna blir en drivande kraft för att läka såren i land-
skapet. I linje med det finns det ett i det närmaste akut behov
av en tålighetsanalys som utgår från landskapet för att värdera
vad som är möjligt att inrymma utan att landskapet eller land-
skapsbilden skadas. 

Det finns alltså behov av en fördjupad kulturmiljöbeskriv-
ning samt en värdering av kulturvärdenas konsekvenser för den
fysiska planeringen. Detta bör ligga till grund för utvecklingen
av översiktsplanerna. I dem bör det även framgå hur landskapet
ska restaureras. Kommunerna, länsstyrelsen, riksantikvarieäm-
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betet och kulturdepartementet bör initiera och med kraft driva
detta arbete. I väntan på det lever nationalstadsparkens kultur-
värden farligt. 

EPILOG

I kapitel 7 till 9 utvecklas och belyses de frågeställningar som
här har berörts. Sedan denna text publicerades i modifierad
form i Kulturmiljövård 1995 har kunskapen om områdets kul-
turhistoria ökat. Länsstyrelsen tog ett värdefullt initiativ till en
utredning om det historiska landskapets immateriella värden
(17) som bl.a. ledde fram till en karakterisering av parken som
ett ”kungligt, osorterat och levande friluftsmuseum, som präglas
av fritidsaktiviteter i naturdominerad miljö” (17). 

Vidare har bildkonsten inom nationalstadsparken fått en
samlad presentation genom en insats av det civila samhället (11).
Även bebyggelseorienterade utredningar om Ulriksdal (18) och
Stockholms universitet (19) liksom om etableringen av
Naturhistoriska Riksmuseet och begreppet Vetenskapsstaden
(20) har tillkommit. Experimentalfältet på Norra Djurgården och
dess betydelse för moderniseringen av jordbruket har varit före-
mål för flera studier (21-23), och även friluftslivet på Norra
Djurgården har belysts i ett historiskt och nutida perspektiv (24).

Inom kommunerna är det emellertid svårt att se en tydlig
utveckling. Man kan t.ex. i Stockholms översiktsplan från 1999
konstatera att fortfarande inte Norra Djurgården som helhet
anges ingå i kulturmiljön av riksintresse, medan däremot bebyg-
gelsemiljöer såsom t.ex. det gamla gasverket vid Husarviken lik-
som Hjorthagen gör det (25). De behov som anges i denna text
kvarstår därför i hög grad år 2002.

Bellevueparken vid Haga-Brunnsviken.
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”Hela kallelsen går ut på Musik, och det – i Stockholm.” Den

nyblivne 21-årige juristen joseph martin kraus från södra

Tyskland har gjort ett avgörande val av livsväg och meddelar

det i ett brev till sina föräldrar den 14 oktober 1777. Femton år

senare, hösten 1792, ligger han för döden och uttrycker då en

önskan att få bli begravd vid sjön Brunnsviken norr om

Stockholm. Den beviljas ”af aktning för personen” (2).

Kraus’ gravplats är den första kända i kristen tid vid

Brunnsviken. Under 1800-talet följs den av Lings gravkulle

och i början av 1900-talet tillkom Kungliga begravnings-

platsen. Hur kan dessa gravar förklaras?

Studiens bakgrund och inriktning

Professor Svante Beckman har analyserat kulturarvets väsen och
värden utifrån perspektivet vad som anges respektive vad som
inte anges som värden samt hur värdebeskrivningar gestaltas.
Hans hypotes är att yrkesverksamma antikvarier tenderar att
favorisera materiella före ideella värden och kognitivt framför
emotivt erfarna värden. Han pekar också på en stark tendens till
ett partikulärt snarare än ett holistiskt förhållningssätt till kul-
turarvet (3). Kulturmiljöbeskrivningar från den kommun där
friluftsgravarna ligger stämmer väl in i Beckmans hypotes.
Deras tonvikt ligger på hus och bebyggelsemiljöer och upplyser i
princip bara om gravarnas existens (9, 14).  

Mot denna bakgrund var det angeläget att studera vilken his-
torik som döljer sig bakom dem och på vilket sätt den kan bidra
till att karakterisera kulturvärdena i nationalstadsparkens histo-
riska landskap. 

Friluftsgravarna är exempel på materiella kulturlämningar.
För att kunna tolka dem som kulturhistoriska fenomen måste vi
söka förstå vilka immateriella dimensioner (tankar, idéer, gär-
ningar och känslor inom individ, grupp och samhälle) som finns
knutna till dem. Frågor som kan bidra till den vidare analysen är: 

• Kan enskilda kulturminnen sättas in i ett större kulturmiljö-
sammanhang?

• Förstärker olika värden varandra och bygger upp större hel-
heter och sammanhang?

• Hur speglas olika epoker i kulturvärdena?

P e t e r  S c h a n t z E n  s t u d i e  a v  t r e  f r i l u f t s g r a v a r  

Om immateriella 
och materiella 
kulturvärden     

Joseph Martin Kraus.

Fredrik Magnus Pipers skiss 
för gestaltning av ön Karlsborg

vid Stallmästareviken. 
Dit förlades en kunglig begrav-

ningsplats i början av 1900-talet.



Det tedde sig naturligt att genom främst litteratur- och doku-
mentstudier söka efter tecken på personhistoriska knytningar till
området hos dem som tog initiativ till friluftsgravarna. Likaså var
uppgifter om deras allmänna förhållningssätt till ”naturen” av
intresse. Vidare var det angeläget att söka finna ett kulturhistoriskt
sammanhang som kan bidra till att förklara gravarnas tillkomst.
Resultaten kombineras med en personbiografisk orientering vilken
bygger på litteratur som återfinns i källförteckningen men som icke
refereras i texten. Källangivningen är begränsad till främst uppgif-
ter med möjlig indirekt eller direkt koppling till gravplatserna.  

Naturen som källa

Vad finns det då för trådar i Kraus’ livsväv som leder honom till en
solitär gravplats i naturen istället för den trygga ”gemenskapen”
på en kyrkogård? Kraus säger det inte själv, men på många sätt är
både hans brev och konstnärsskap talande. När Kraus gjorde sitt
vägval med siktet inställt på Stockholm hade han redan kompone-
rat ett stort antal verk. Dessutom hade han vid 17 års ålder givit ut
herdedikter. Fredrik Samuel Silverstolpe kommenterar dem i sin
”Biographie af Kraus” från 1833 med att ”Tonkonst och Vitterhet
hade hos Kraus samma urkälla, naturen” (18). 

Det var det gustavianska kulturbygget som lockade Kraus att
på vinst och förlust bege sig till Stockholm, dit han kom den 3
juni 1778. Men det var mer som tedde sig spännande i det nya
hemlandet. Redan i juli 1778 beger han sig på resa till Lappland. I
ett brev till sina föräldrar beskriver han det som ”ganska vilt, men
därtill mycket angenämt, och folket är utomordentligt gott” (11). 

Åter i Stockholm väntar år av svårigheter. 1780 ljusnar emel-
lertid läget då han får i uppdrag att tonsätta Kellgrens libretto till
operan Proserpin. Med det verket kommer genombrottet, vänd-
punkten i Kraus’ liv. Det äger rum sommaren 1781 på Ulriksdals
slottsteater, Confidencen. I ett brev till sina föräldrar den 14 juni
skriver han (18):  

Ändteligen blef mitt arbete på Lustslottet Ulriksdal inför Konungen upfördt, vid

hvilket tillfälle jag sjelf dirigerade orchestern. Hofvet syntes ganska nöjdt dermed,

och det sätt, hvarpå Konungen förklarade mig sin tillfredställelse var öfver all min

väntan. Straxt efter musikens slut samtalade konungen med mig mer än en fjerde-

dels timme, gjorde mig först rätt artiga complimenter, frågade mig om ett och

annat och mätte mig med sina stora ögon från hufvudet till fötterne, och jag, efter

min lofliga vana, tog mig den friheten att se den store Monarken stinnt i synen,

och detta, som jag sedan fick höra, har just behagat honom. 

Nu utnämns Kraus till kapellmästare och ges ett löfte att få resa
till Tyskland, Italien och Frankrike på kungens bekostnad, allt i
syfte att ”lära känna nyare theater-inrättningarne”. Ytterligare ett
uttryck för den uppskattning Kraus röner är att han under sen-
sommaren 1781 börjar tonsätta ”Aeneas i Carthago” med libretto
av Kellgren efter plan av Gustav III. Med den operan skulle det
nya operahuset invigas.
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I oktober 1782 påbörjas den stora studieresan. I Wien träffar
han både Gluck och Haydn. Uppskattningen är ömsesidig. Haydn
uppför t.ex. flera av Kraus’ verk i Wien. I Italien sällar sig Kraus
till Gustav III:s resesällskap. Den 2 januari 1784 presenteras han
för påven Pius VI, och Kraus, själv katolik, berättar därom i ett
brev till sina föräldrar (18):

Till mig sade han: att han fruktade det musiken i hans land icke gjort några särde-

les framsteg under sednaste hälften af detta århundrade.  Om jag varit Fransos,

hade jag ödmjukast bedt Hans Helighet om förlåtelse och försäkrat: Que j’etois

extrêmement enchanté des agrémens divins de la musique italienne. Men nu gaf

jag den Helige Fadren, med en sann Tysk-Svensk upprigtighet, till svar: att denna

anmärkning just visade att Hans Helighet vore en kännare. Påfven såg ned och

smålog, och torde väl hafva tänkt: det der är mig en besynnerlig karl. Jag har också

ingenting deremot. 

Efter Italien reser Kraus till Frankrike och England. Stockholm
återser han först i januari 1787. När hovkapellmästaren Fransesco
Uttini begär avsked 1788 är det Kraus som blir hans efterträdare.
Samma år får han ansvar för Musikaliska akademiens undervis-
ningsverk, och blir därigenom nuvarande Kungl. Musikhög-
skolans i Stockholm förste ”rektor”. Nu följer en period av stor
arbetsbörda samtidigt som hälsan är bräcklig. I juni 1788 klagar
han över sin hälsa i ett brev, och menar att hade han jagat harar
något mindre passionerat under förra hösten hade han kanske
aldrig blivit sjuk. Här finns möjligen en koppling till en tavla med
en hare som han senare fick sig tillsänd från sin målande syster
Marianne. I ett brev till henne den 28 januari 1790 diskuterar
Kraus konstnärskapet och vikten av en blick som ser och genom-
skådar. Samtidigt markerar han sina preferenser inom bildkon-
sten (18): 

Om haren kan jag blott säga, att jag tycker om den efter den är af Din hand; ty Du

vet, att jag alldeles ingen känsla har för frugtstycken, Nederländska botaniska phy-

sionomier och döda djur. Om konstnären copierar åt mig en skuten And eller en

Gås, en Basviol eller en Sopqvast, en Tulpan eller ett kolhufvud, det är mig likgil-

tigt; men en döende Hjort – ett Vildsvin, som ännu i sidsta andedraget hämnas på

Hunden, som fastbitit sig; det rör mig helt annorlunda; men sådant tillhör djur-

målaren. Tag Du Guds goda Natur, rörlig och lefvande, och leta ut den punkt, där

hon stod, då hon skapade allting för och omkring sig; ställ Dig sedan på samma

punkt, och skapa efter! Jag hade sett Tivoli och Ternate redan tio gånger och sade

aldrig mer än: Skönt! Skönt! – Landskapsmålaren Moore förde mig dit den elfte,

men till ett annat ställe, knappt 30 steg på sidan om den plats, hvarifrån jag förut

hade skådat, och jag ropade: Stort! Stort!

Naturen och landskapet berör alltså Kraus i hög grad. Och kanske
har hans upplevelse vid Tivoli i Italien en stockholmsk motsvarig-
het. När Kraus återvände från den europeiska resan hade nämli-
gen en halvö söder om Bergshamra vid Brunnsviken givits nam-
net Tivoli av poeten och diplomaten Gustav Philip Creutz, som vid
tillfället var utrikesminister (19). Där fanns enligt Fredrik Magnus
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Piper ”en Point de Vue, som tävlar med de förnämste i hvad
anläggning som hälst” (5). Vid Bergshamra gård intill Tivoli bodde
en av Kraus’ goda vänner, ledamoten vid Musikaliska akademien,
greve Nils Anton Augustin Bark. Kraus vistades ofta ute hos sin
vän, och komponerade flera verk där. Han promenerade då ofta ute
på Tivoli (19). Hade Kraus detta nordliga Tivoli i tankarna när han
i juni 1792 skriver ett brev till sin syster, uttrycker sin längtan efter
henne och hoppas att Stockholms underbara läge med sina vackra
utsikter, kanske de vackraste i Europa, skulle kunna locka hennes
målarinstinkter (11)?

Vid det laget är Gustav III död och Kraus har komponerat sina
sista verk: musiken till kungens bisättning och begravning. Nu
återstår en höst av lungsjukdom. Den ändas den 15 december
1792. En vecka senare bär hans vänner – däribland kanske
Bellman, Kellgren, Lenngren, Palmstedt och Sergel – kistan i fack-
elsken över Brunnsvikens is till Tivolis strand. En katolsk präst
förättar begravningen (2). ”Här det jordiska af Kraus. Det him-
melska lefver i hans toner”, lyder inskriptionen på hans gravsten
som restes den 20 juni 1846 (19). 
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Kraus blev trots sin korta levnadsbana den främste gustavi-
anske tonsättaren. Han fångades i och blev samtidigt en del av
den rika kulturhistoriska väv som är förknippad med landskapet
kring Brunnsviken. Hans definitiva genombrott som tonsättare
ägde rum på Ulriksdals slottsteater ett stenkast från gravplatsen.
Hos greve Bark i Bergshamra fanns uppenbarligen en stimule-
rande miljö för tonsättare. Johann Gottlieb Naumann kompone-
rade ”Gustav Vasa”, vår första nationalopera, i hans hem (8).
Landskapet hade kvalitéer som Kraus med sitt naturintresse
uppskattade. Men valet av gravplats harmonierar också med en
personlighet som går sina egna vägar. Breven kring mötet med
såväl Gustav III som påven Pius VI talar här sitt tydliga språk,
liksom Kraus’ musik – i många fall väl så originell som Mozarts.

Kraus’ grav vid Tivoli.



”Här ägde han sina fridfullaste stunder”

Detta personlighetsdrag delar Kraus med Per Henrik Ling. Han
var på fädernet av småländsk bonde- och prästsläkt. Genom
modern var han ett av Olof Rudbeck d.y:s barnbarns barnbarn
och därtill släkt med en annan känd svensk, Alfred Nobel.

Ling blev tidigt föräldralös, vilket bidrar till att både barn-
och ungdomstiden är höljd i ett töcken. Känt är emellertid att
han efter läroverksstudier i Växjö samt universitetsstudier i
Lund och Uppsala, avlade teologiexamen i Uppsala år 1799.
Samma år begav han sig till Köpenhamn. Det är nu skalden,
gymnasiarken och fäktmästaren i honom börjar utmejslas.
Genom bl.a. direkt kontakt med Oehlenschläger väcks hans
intresse för göticismen. Samtidigt hade ett nyvaknat intresse för
kroppsövningar i Europa nått Danmark. Vid Franz Nachtegalls
gymnastikinstitutet lär Ling känna dessa strömningar. Av två
franska fäktmästare undervisas han också i fäktning. En giktplå-
gad arm förbättras därvid, vilket  stimulerar till tankar i riktning
mot sjukgymnastik.

1804 återvänder han till Lund, blir nästföljande år fäktmäs-
tare vid universitetet, börjar utveckla sitt eget gymnastiska sys-
tem samt framträder som skald. Lings ambitioner med sin gym-
nastik för honom till Stockholm där han 1813 får kungligt till-
stånd att starta Gymnastiska Centralinstitutet, numera
Idrottshögskolan i Stockholm. Nu börjar grunden till svensk
sjuk- och friskgymnastik på allvar läggas. Men även fortsätt-
ningsvis delar Ling sitt liv mellan författandet och den gymnas-
tiska gärningen. 

Linggymnastiken skulle bli ett av två svenska bidrag till den
internationella pedagogikens historia. Ett viktigt idéhistoriskt
bidrag var Lings synsätt att kroppsövningar skall baseras på
människoorganismens lagar och att dessa skulle framgå av ana-
tomiska och fysiologiska studier. Som skald blev han däremot
aldrig riktigt framträdande och det var han själv medveten om.
För att förstå hans storhet måste man se till helheten i hans
verk. Och det var nog närmast den som 1835 gav honom en
plats i Svenska akademien. 

1822 flyttade Ling till gården Annelund vid Brunnsvikens
nordvästra strand. Han valde snart ut en kulle som han den 24
februari 1823 fick tillstånd av kung Carl XIV Johan att forma till
en begravningsplats (17). Döden var vid denna tid ständigt när-
varande. Så även i Lings närhet. 1817 dog hans första hustru,
Sophia Maria Rosenqvist, och två av deras tre barn hade då
redan dött. Kanske var det därför Ling hastade så med begrav-
ningsplatsen. Redan den 22 april, alltså knappt två månader
efter kungens tillståndsgivning, invigdes den av teologie profes-
sor Morén från Uppsala. Innan Ling dog hade två av hans barn
begravts där (17).

Inspirerades Ling av Kraus när han valde denna gravplats?
Det är möjligt, men det vet vi inte. Liksom hos Kraus hade
emellertid naturen en särskild betydelse för Ling. Det tog sig
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Per Henrik Ling.



uttryck i att han såväl i Lund som vid Karlberg och Annelund
anlade planteringar. Vid Annelund blev förändringarna omfat-
tande. I en levnadsteckning över fadern skriver dottern Jetta
Liedbeck 1852 att han ”förvandlade den torra tallbacken till en
skiftande löfrik park” (12). Naturens betydelse för Ling speglas
också av att han förlade viss undervisning i estetiska frågor till
Annelund för att han var beroende av den stämning som natu-
ren skapade för att kunna utveckla sina tankar i ämnet (10).
Naturbilder förekommer också ofta i hans diktning. Och sonen
Hjalmar satte han tidigt i trädgårdslära. Det finns således goda
skäl att lita på Jetta Liedbeck när hon skriver att ”Ling älskade
naturen i allt, i den enkla okonstlade menniskan, så väl som i
nordens friska herrliga dalar, berg och milda leende lunder. Med
hela själens hängifvenhet njöt han af hvarje skön naturscen”(12).
Jetta Liedbeck har också en annan upplysning av intresse (12): 

På en udde vid den löffagra stranden redde han själv den graf, som en gång skul-

le sluta i sitt fridfulla sköte stoftet af den rastlösa gengångaren från den gråa

forntid. Han planterade med egen hand slokande askar, doftande syrener och

rosor kring de tvenne späda älsklingars stoft, som han der nedbäddat. Här ägde

han sina fridfullaste stunder, då han i stum beundran blickade utåt den solbe-

glänsta, glittrande viken.

En liknande beskrivning ger kyrkoherde Fröst i sina minnesord
vid begravningen (6). Men kanske fanns även en annan källa till

inspiration för Ling i hans val av sista vilorum. På åsen vid
Brunnsvikens norra ände finns Stockholmstraktens största forn-
tida gravfält med ca 175 synliga gravar (14). 

Den 3 maj 1839 dog Ling och begravdes sex dagar senare. Ett
citat ur Asarne, Lings 900-sidiga storverk i götisk anda, var
inristat på kistan: ”Striden är slut/ tröttade anden/ hvile sig ut/ i
de himmelska landen.” Atterbom, hans efterföljare på stol nr 18 i
Svenska akademien, och Geijer med flera tog senare initiativ till
en insamling så att en gravsten kunde resas år 1848 (7). 
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Lings grav vid Annelund.



Landskapsmålare och trädgårdsskapare

”Jag önskar icke bliva begraven i Riddarholmskyrkan utan i
naturen på något ställe där även min familj kan få sitt sista vilo-
rum.” Orden är kronprinsessan Margaretas och de är nedteckna-
de några år före hennes död 1920 (4). Återigen finner vi att ett
naturintresse harmonierar med önskan om en friluftsgrav.
Kronprinsessan hade ett stort intresse för friluftsliv, var en habil
landskapsmålare och verkade på olika sätt inom trädgårdskon-
sten. Hon grundade bl.a. trädgården på Sofiero (22). I texten
”Barn och blommor” (15) kan vi få en inblick i hennes natursyn.
Hon skriver: ”...vilken vikt det skulle vara, om det ingick i barn-
uppfostran att genom blomsterodling – om i aldrig så liten skala
– väcka deras kärlek till naturen”, och ger sedan exempel på hur
det skulle kunna gå till. Ämnet ges senare ett vidare socialt per-
spektiv (15):

På landet borde det som sagt lätt låta sig göra att förskaffa barnen detta hälso-

samma nöje. I städernas närhet är det ju alltid svårare, men just där behöva

människorna i ännu högre grad att då och då få arbeta i jorden och komma ut i

det gröna för att glädjas åt träd, blad och blommor. Därvidlag kunna de många

koloniträdgårdarna spela en utomordentligt stor roll. Utrymmet där är visserli-

gen begränsat och den största delen av varje sådan liten täppa måste utnyttjas

till grönsaker, det är klart; men några blommor äro dock av ett visst intresse att

försöka taga med. Alla dessa koloniträdgårdar i närheten av stora städer ha nog

redan skänkt många tusental fullvuxna och barn en oförliknelig glädje, och inte
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Kronprinsessan Margareta.

Vid Mellanjärva på Ulriksdalsåsen ligger Stockholmstraktens största forntida gravfält. 



endast glädje utan även nytta. Tänk, vad barnen där ha kunnat lära sig, vilka

lyckliga stunder de ha kunnat tillbringa uti Guds fria natur!

Vad som hände med hennes inledningsvis nämnda önskan kan
vi läsa på en pelare intill högaltaret i Storkyrkan i Stockholm: 

margaret 1882-1920 

kronprinsessa af sverige 

hertiginna af skåne 

prinsessa af stora britanien och irland 

jordfästes i denna kyrka kristi himmelfärds dag 1920. 

stoftet vilade här till den 15 maj 1922 och grafsattes 

då på den av henne utvalda platsen vid haga.

”Kungl. familjens begravningsplats vid Haga” som den officiellt
heter (21) invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom vid grav-
sättningen. Närvarande var bl.a. hovet, diplomatiska kåren och
statsminister Hjalmar Branting (21). I en bok som delvis utkom
med anledning av invigningen av gravplatsen anges att:
”Kronprinsessan har i samråd med sin make utvalt platsen, och
kronprinsen (senare Gustav VI Adolf, förf. komm.) har själv
uppgjort planen till detta vilorum. De slutgiltiga ritningarna har
sedermera utförts av arkitekten Ferdinand Boberg” (20). I en
annan skrift hävdas att även kronprinsessan var med i planlägg-
ningen av gravplatsen (1). Det finns emellertid uppgifter om att
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Kronprinsessan Margaretas grav.
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ULRIKSDAL

BERGSHAMRA

ANNELUND

TIVOLI

✱

✱

 ✱

FRESCATI

ALBANO

BELLEVUE

HAGA

Kartskiss över friluftsgravarnas placering i landskapet; Kraus’ vid Tivoli,
Lings vid Annelund och kronprinsessan Margaretas i Haga vid
Stallmästareviken.
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det var prins Carl som redan kring 1910 valde ut platsen som
gravplats för de icke kungliga medlemmarna av familjen
Bernadotte (13). En möjlig tolkning av uppgifterna är att kron-
prinsessan valde att begravas vid denna plats men att den
ursprungliga idén att förlägga en gravplats just till holmen
Karlsborg vid Stallmästarevikens mynning mittemot Bellevue
inte var hennes. Oklarheten motiverar en ordentlig genomgång
av gravplatsens bakgrund. 

Hade kronprinsessan Margareta ett speciellt förhållande till
landskapet kring Brunnsviken? Det är möjligt och kanske till
och med sannolikt. När hon framträdde som konstnär vid
Baltiska utställningen i Malmö 1914 var tre av hennes totalt tio
motiv från Haga och Ulriksdal (22). Född och uppvuxen i
England som hon var hade kanske Pipers engelska parker runt
Brunnsviken en speciell innebörd. 

Liksom hos Kraus och Ling fanns hos kronprinsessan
Margareta drag av stark självständighet. Ett uttryck för det är
att hon tillsammans med andra kvinnor spelade bandy på bl.a.
Stockholms stadion. Det borgerliga Stockholm lär ha höjt mång-
et ögonbryn – det ägde rum vid en tid då kvinnor inte hade
någon rösträtt och det skulle dröja många decennier innan ordet
tjejidrott ens var påtänkt.

FÖREBILDEN

Om man skall söka någon förebild till friluftsgravarna vid
Brunnsviken så är det Jean-Jacques Rousseaus grav i den engel-
ska parken vid Ermenonville i Frankrike. Den parken framstod
tidigt som ett förkroppsligande av Rousseaus tankar och filosofi.
Det var hans vän och beskyddare, markisen René-Louis de
Girardin på godset Ermenonville som redan två dagar efter filoso-
fens död den 4 juli 1778 iordningsställde en provisorisk grav, vilket
harmonierade med idén om den kontemplativa parken (16). Den
skulle få många efterföljare i Mellaneuropas engelska parker (16)
och det är rimligt att anta att Kraus, inte minst genom sin långa
europeiska resa, var väl förtrogen med detta fenomen. 

Från och med 1800-talets första decennier börjar också all-
männa begravningsplatser förläggas utanför staden av hygienis-
ka skäl (16). Enskilda friluftsgravar är däremot mycket sällsynta
i Sverige och de tre som finns vid Brunnsviken bidrar därför till
landskapets mycket speciella ställning. En viktig gemensam
nämnare för dem är den relation till naturen och landskapet
som de är ett uttryck för. Med ett tidshistoriskt perspektiv kan
gravarna tolkas som markörer av förromantikens respektive
romantikens natursyn samt det tidiga 1900-talets ökade frilufts-
och naturvårdsintresse. För förståelsen av nationalstadsparkens
kulturvärden bidrar friluftsgravarnas immateriella dimensioner
till att lyfta fram landskapet och landskapsbilden som grundläg-
gande kulturvärden. 
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Gustav III:s paviljong i Haga. Gouache av 
Axel Fredrik Cederholm, 1811. Arkitekt Olof Tempelman.



8

1 2 9

Tre av de romaner som kom ut hösten 1997 har det gemen-

samt att de utspelar sig i ödemarker och landskap där det

finns högst ett hus. I en intervju menade en av författarna att

”Landskapet är som en berättelse om det totalt gåtfulla, om

det som inte är uttänkt. Landskapet är ett slags korrelat till

människosläktet, till att vi finns till.” En annan lyfte fram

möjligheten till koncentration i landskapet och nyanserna i

detsamma, varje böj och varje backe. Den tredje författaren

menade att hon knappast kan föreställa sig att skriva en

berättelse förlagd i en stadsmiljö: ”I en stad blir människor

mycket mer osynliga” (20). 

De tre författarna och deras texter är ett av många tecken

på ett stort intresse för värden knutna till landskap vid

denna tid (19, 24, 35). Samtidigt knöts ett nytt begrepp –

historiskt landskap – till svensk miljölagstiftning:

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till

stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas. (§ 7, kap 4 i miljöbalken)

Begreppet ”historiskt landskap” och det sammanhang i vilket
det finns kan tjäna som utgångspunkt för en problematisering
av definitioner och värdebeskrivningar inom kulturmiljövården.
Vad värderas i relationen mellan människan och landskapet?
Finns det ett utvecklingsbehov?  

Det är av flera skäl angeläget att söka svar på denna typ av
frågor, inte minst för att den citerade lagtexten ska få en tydlig
innebörd och reell verkan. För detta finns det ett behov av en
fördjupad inblick i hur landskap kan påverka människan. Syftet
med denna text är därför att: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
del 1. söka tydliggöra definitioner och förhållningssätt i samman-
hanget, 
del 2. presentera en modell av relationen mellan landskapet och
människan, och 
del 3. tillämpa modellen vid värdebeskrivning inom national-
stadsparkens historiska landskap. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P e t e r
S c h a n t z

E n  p r o b l e m a t i s e r i n g  a v  v ä r d e n  
o c h  d e f i n i t i o n e r  m e d  
t i l l ä m p n i n g  p å  n a t i o n a l s t a d s p a r k e n

Människan,
landskapet och tiden



del 1. Definitioner och förhållningssätt 

Landskap och kulturmiljö
Begreppet ”historiskt landskap” beskrivs i propositionen för
nationalstadsparken summariskt som (15):

ett område som har särskild betydelse därigenom att det på grund av männis-

kans nyttjande uppvisar eller representerar ett samhälles värden såväl i form av

påtagliga fysiska spår, som genom kulturellt eller historiskt bestämda associatio-

ner. 

Propositionens utgångspunkt för historiskt landskap är UNES-
CO:s kriterier i sammanhanget. Det begrepp som vid denna tid-
punkt var aktuellt i ett internationellt sammanhang var  ”heritage
landscape” och i en samtida artikel (10) refereras till UNESCO:s
och Europarådets arbetsdefinition för ”heritage landscape” (5): 

Specific parts of the landscape, formed by the combined workings of man and

nature, which illustrate the evolution of human society and its settlement in

time and space and which have acquired socially recognised values at various

territorial levels, owing to traditions, know-how, their depiction in literary and

artistic works or historic events which have taken place there.

Den definitionen kan jämföras med begreppet kulturmiljö så
som det provisoriskt definierades av Riksantikvarieämbetets
(RAÄ) tidigare kulturmiljöavdelning i början av 1990-talet (10)
(Någon senare officiell definition av kulturmiljö finns ej.): 

Med kulturmiljö menas de spår av människans anordningar för produktion och

konsumtion som avlagrats över tid, betraktade som helheter och sammanhang i

landskapet. Kulturmiljön inbegriper även de icke avsedda effekter som hennes

verksamhet fått. Kulturmiljöbegreppet innefattar således människans samspel

med naturen. Kulturmiljöer är m a o historiska sammanhang i landskapet defi-

nierade utifrån människan. 

Det finns således skillnader mellan definitionerna för ”heritage
landscape”, dvs. utgångspunkten för begreppet historiskt land-
skap, och ”kulturmiljö”. Den senare baseras på ”spår av män-
niskans anordningar” och har därigenom en materiellt definie-
rad utgångspunkt, medan  ”historiskt landskap” lyfter fram
immateriella värden, t.ex. litterära eller konstnärliga avbild-
ningar, minnen av historiska händelser, etc. Detta är en värde-
typ som kan, men inte måste, ha en motsvarighet i människo-
skapade materiella spår i landskapet. Definitionen för ”herita-
ge landscape” anger samtidigt att landskapets delar ska vara
”formed by the combined workings of man and nature”. Denna
avgränsning ter sig emellertid ogenomtänkt sedan man angivit
de immateriella värdenas betydelse i sammanhanget. Det fak-
tum att t.ex. historiska händelser har ägt rum i ett landskap
kvalificerar rimligen platsen som historiskt landskap utan att
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landskapets delvis måste vara format av människan. 
Den beskrivning som ges i propositionen för nationalstads-

parken kan tolkas som öppen i detta avseende. En naturmiljö,
enligt en puristisk definition av natur som opåverkad av män-
niskan, kan då också vara ett historiskt landskap, under förut-
sättning att påtagliga fysiska spår av naturmiljön och de värden
och associationer som anges existerar. Företrädare för RAÄ:s
tidigare kulturmiljöavdelning har visat en öppenhet för detta
förhållningssätt (10) och legitimitet åt detsamma ges i själva
verket i kulturminneslagens 2 kap, § 1 om fornminnen: 

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, säg-

ner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre

folklig kult.

Det är intressant att konstatera att UNESCO i sina nuvarande
riktlinjer för att inkludera olika kategorier av landskap med kul-
turvärden på Världsarvslistan anger som tredje kategori ”the
associative cultural landscape” och beskriver det med (34):

The inclusion of such landscapes in the World Heritage List is justifiable by vir-

tue of the powerful religious, artistic or cultural associations of the natural ele-

ment rather than material cultural evidence, which may be insignificant or even

absent.

I nordisk landskapsforskning har inte minst den samiska kultu-
ren starkt stimulerat till ett liknande begrepp – betydelseland-
skap – som även det uttrycker att landskap kan ha en kulturell
innebörd vilken är oberoende av människoskapade fysiska
uttryck (35).  

Det finns skäl att här även kommentera den svenska definitio-
nen av kulturmiljö utifrån den attitydförändring till det vilda
orörda landskapet som ägde rum under 1700-talet. Detta skifte i
människans syn på naturen anses spegla en av de största intel-
lektuella omvälvningarna i modern tid och har behandlats i en
viktig uppsats av idéhistorikern Karin Johannisson (9). Hon
påpekar där att den förändrade synen på den vilda naturen för-
utsätter förskjutningar i en rad grundläggande värdesystem, och
exemplifierar det bl.a. med att:

Den innebär en gränsdragning mellan å ena sidan naturen betraktad som ett

passivt objekt för kultivering och materiell exploatering, å den andra som auto-

nom och levande källa för icke-materiell konsumtion. Medan den första aspek-

ten förutsätter att naturen ”rörs”, dvs. förändras av människan, att den därmed

fråntas ett egenvärde och berövas ursprunglig identitet, förutsätter den andra

omvänt att naturen förblir orörd, att den ges ett uttalat egenvärde och inte berö-

vas ursprunglighet i någon bemärkelse.     

Den öppenhet för immateriella värden och det oberoende av
människoskapade fysiska spår som anges av bl.a. UNESCO är

1 3 1

m ä n n i s k a n ,  l a n d s k a p e t  o c h  t i d e n



viktig, och det är angeläget att den svenska definitionen av kul-
turmiljö ändras i samma riktning. Det vore fruktbart om
begreppet kulturmiljö definieras så att det kan inrymma histo-
riska landskap. 

Introduktionen av begreppet historiskt landskap i svensk
lagstiftning var som nämnts beroende av samtida internationel-
la influenser. Det är intressant att konstatera att begreppet
”heritage landscape” numera inte används av Europarådet eller
UNESCO. Istället nyttjar de termen ”cultural landscape” (6, 34)
som i deras definitioner är mycket vidare än det svenska
begreppet ”kulturlandskap”, vilket vi närmast förknippar med
odlingslandskap. Historiskt landskap är något annat och för-
svarar därför en plats i vårt språkbruk som en särskild kategori
av landskap. 

Kulturvärden
Vilka värden är det då som ofta betecknas eller har betecknats
som kulturvärden? Nationalstadsparken kan här tjäna som
utgångspunkt för att belysa något som verkar vara ett generellt
problem inom en del av den sfär av den offentliga sektorn som
arbetar med denna typ av frågor. Länsstyrelsen i Stockholms län
angav 1996 att ”Beskrivningarna av natur- och kulturvärdena
behöver utvecklas. Ett fördjupat underlag för planering och
utveckling behövs främst avseende kulturmiljöfrågorna” (12).
Vidare anfördes att:
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De kulturhistoriska värdena är mångfacetterade. Värdena har inte bara en fysisk

dimension utan även en idéhistorisk bakgrund. Området har också varit ett

omhuldat tema för skalder, författare, kompositörer och bildkonstnärer. Särskild

tyngdpunkt behöver läggas på beskrivningarna av kulturmiljön utifrån ett hel-

hetsperspektiv på området. Helheten avser såväl områdets geografiska utbred-

ning som hur området använts under olika tider och hur området eller delområ-

den utnyttjats för olika ändamål. Det är viktigt att även analysera hur de olika

tidsskikten kan värderas mot varandra i de olika delområdena.

Den problembild som länsstyrelsen ger har även påtalats av
Stockholms stadsbyggnadsnämnd (28) och i den offentliga debat-
ten (7, 25). De beskrivna kulturvärdena utgör således en del av de
värden som har ansetts borde vara angivna, vilka i sin tur är en del
av den helhet som utgörs av människors tankar, känslor, ord och
gärningar och vad dessa resulterar i (figur 1). Denna bild över-
ensstämmer med resonemang som har förts centralt i dessa frå-
gor. I Kulturutredningen från 1995 (11) påpekas att redan i propo-
sition 1987/88:104 ”Om kulturmiljöer” och i budgetpropositionen
1992 talades det om ett vidgat kulturmiljöbegrepp: 

De av regeringen formulerade målen riktas sålunda in mot ett verksamhetsfält

som är mycket vidare än vad som var fallet under 1980-talet. Den fokusering

som då fanns på den yttre, fysiska miljön behöver breddas och omfatta även den

immateriella kulturmiljön och föremålen, d.v.s. inte bara ”husen” utan också

”människan mellan husen”. Det handlar om en vidare syn på kulturmiljövården

– det handlar om ett kulturarvsbegrepp. 
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Det finns emellertid ett behov av att fördjupa problembilden.
Inom ramen för forskningsprogrammet ”Modernisering och kul-
turarv” vid Linköpings universitet har Svante Beckman gjort en
skarpsinnig analys av kulturarvets väsen och värden (2). Hans
hypotes är att yrkesverksamma antikvarier favoriserar materiella
före ideella värden, och kognitivt framför emotivt erfarna vär-
den. Han pekar också på en stark tendens till partikulärt snara-
re än holistiskt förhållningssätt till kulturarvet (figur 1).

Empiriska studier och dokument (7, 12, 25, 26, 28) kring kom-
munala kulturmiljöbeskrivningar inom nationalstadsparken ger
stöd åt att Beckmans hypoteser kan äga giltighet. Å andra sida
har RAÄ visat prov på arbeten inom samma område som inte
har dessa brister (27). 

Om vi nu för ”historiskt landskap” samman med ”kulturvär-
den” uppstår ett nytt behov av definitioner. Begreppet ”historiskt
landskaps kulturvärden” lockar till tanken att de kulturvärden
som avses är historiska i bemärkelsen äldre. Att så är fallet kan
exemplifieras med ovanstående citat från länsstyrelsen som
istället för kulturvärden talar om kulturhistoriska värden. Men
”historiska” måste rimligen tolkas som ett bestämningsord för
landskapet, medan kulturvärdena kan vara såväl historiska som
moderna och nyskapade. En annan sak är att de historiska kul-
turvärdena har bestått ”tidens test”, dvs. de uppfattas som vär-
den trots att den tid då de skapades är svunnen. 

Begreppet historiska landskaps kulturvärden bör analyseras i
syfte att nå en allmängiltig och heltäckande definition. Ett annat
angreppssätt är emellertid att använda en operationell defini-
tion, dvs. en definition som har som syfte att gälla i ett visst
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FIGUR 1. I den helhet som utgörs av
människans tankar, känslor, 

ord och gärningar samt vad dessa
resulterar i finns en del som definie-

ras som kulturvärden. För vidare
förklaringar se texten.



sammanhang och är så konkret och tydligt uttryckt att den är
empiriskt prövningsbar. Styrande i det rättsliga sammanhang
där begreppet används är de allmänna utgångspunkter, motiv
och syften som ligger bakom lagen om nationalstadsparken. Den
minimala operationella definitionen styrs då av att lagparagra-
fen in extenso skall säkerställa de värden som är utgångspunk-
ten för lagstiftningen. De allmänna utgångspunkterna anges i
propositionen som (15):

Tillgång till en rik och varierad natur- och kulturmiljö är viktig för människors väl-

befinnande. För boende i tätorter är tillgången till parker och grönområden av stor

betydelse både som ett berikande inslag i vardagsmiljön och för att tillgodose

behoven av rekreation och friluftsliv. Parklandskap och naturmiljöer i dessa områ-

den är dessutom ofta bärare av betydande kulturhistoriska värden och bidrar på så

sätt till att ge städerna identitet och karaktär. Vidare har sådana områden betydel-

se för människans hälsa och miljö och utgör en förutsättning för att den biologiska

mångfalden skall kunna bevaras i och i anslutning till tätorterna.     

Vidare anges att ”Med en nationalstadspark avses ett riksintres-
se som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en
tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekrea-
tion.” Utvecklingen inom parken menar man bör inriktas på ”att
förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att
värna den biologiska mångfalden” (15).

Med hänsyn till de brister vad gäller kulturvärdesbeskrivning-
ar för nationalstadsparken som noterats (12, 25) bör en operatio-
nell definition med ovanstående utgångspunkter tills vidare till-
ämpas för att komplettera vad som i övrigt finns i form av värde-
beskrivningar. Därigenom skulle man t.ex. kunna säkerställa att
inte landskapets värden för rekreation och friluftsliv skadas.

I detta sammanhang finns det också skäl att nämna ett för-
hållningssätt som Boverket utvecklat i bl.a. en skrivelse till rege-
ringen (4). När verket söker bedöma huruvida skada uppstår på
det historiska landskapets natur- och kulturvärden vid ett förslag
till exploatering menar man att ”Slutligen krävs en långsiktig
bedömning av platsens potentialer.” Dessa skall ställas i relation
till föreslagen förändring. I det aktuella fallet vill kommunen
bygga på en parkeringsplats. Som exempel på ”platsens potential”
anger Boverket att istället ”skapa naturområde eller en mindre
park, för friluftslivets såväl som naturens syften.” Den förändring
som bebyggelsen skulle innebära ställs alltså emot detta alterna-
tiva markutnyttjande när verket bedömer huruvida skada kan
anses uppkomma av den föreslagna bebyggelsen. Det är ett vär-
defullt perspektiv som Boverket därmed introducerar. Det ska bli
intressant att följa om och i så fall hur det utvecklas inom sam-
hällsplaneringen och tillämpningen av miljölagstiftningen.  

Detta första avsnitt har visat på det angelägna i en utveckling
av definitioner av centrala begrepp och värdebeskrivningar inom
kulturmiljövården. I syfte att stimulera problematiseringen
kring dessa frågor kan det vara av värde med en ”arena” för
vidare värdeanalyser. Ett försök i den riktningen följer här.
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del 2. Modell av relationen mellan 
landskapet och människan

I mötet mellan ett landskap och en individ (i förlängningen
samhället) uppstår en mängd reaktioner, däribland olika former
av relationer/förhållningssätt till landskapet. Här har de illustre-
rats i en modell (figur 2). Bland alla möjliga relationer finns en
del som anges som kulturvärden. Denna avgränsning är i sig en
kulturprodukt ( jfr. låg- och högkultur, folk- och finkultur). 

Modellen söker tydliggöra olika former av faktorer och källor
som kan nyttjas och ge synergieffekter i uppbyggnaden av kun-
skap om värden knutna till landskap. Den bidrar emellertid inte
till att avgränsa kulturvärden från andra yttringar av mänskligt
liv.

Ett landskap ger upphov till sinnesintryck hos en individ. De
kan resultera i:  

1. ingen reaktion

2. somatiska reaktioner

3. undermedvetna reaktioner

4. reaktioner som är/har blivit medvetna:
tankar, känslor, ord och gärningar 

Reaktionerna kan leda till att vi nyttjar landskapet vilket kan ske
i form av beteende eller handling. I båda fallen gör vi något, i
det senare fallet gör vi det med en avsikt. Så kan t.ex. en lärare
som är ute med en skolklass i ett landskap ha en avsikt med
detta, medan det är inte säkert att eleverna har det. Avsikten,
dess bakgrund och vad som erfars under handlingen knyter en
immateriell kontext till handlingen, vilken i sin tur kan ha
någon form av koppling till landskapet, ha en plats- och/eller
naturrelation, eller ej. Vi kan t.ex. vandra i landskapet ”x” och
studera dess topografi. Avsikten har då en relation till landska-
pet. Men vi kan också gå med avsikt att ta oss från y till z varvid
vi passerar ”x” utan att avsikten inkluderar en relation till ”x”. 

Nyttjandet av landskapet kan ge upphov till fysiska spår eller
ej. Över tiden överlagras en del av spåren, medan andra försvin-
ner. Detta kan exemplifieras med att vi kan gå genom en skog på
ett spårlöst sätt, men om vi går en bestämd sträckning tillräck-
ligt ofta ger det upphov till en stig, ett fysiskt spår av vårt nytt-
jande av landskapet efterlämnas. Stigen kan växa igen, spåret
försvinner, vilket kan motverkas genom att t.ex. stensätta stigen.
Men om den inte nyttjas kommer efterhand nya jordlager bildas
över den, spåren överlagras.  

Landskapet kan även påverka människan på sätt som leder
till uttryck såsom bildkonst, litteratur, brev, musik, utredningar,
studier, m.m. Dessa speglar olika former av relationer till land-
skapet. Andra uttryck för förhållningssätt till landskap framträ-
der ofta tydligt när de hotas. Detta gör att bl.a. ideellt engage-
mang, politiska texter, debattartiklar och fysisk planering kan
vara viktigt källmaterial. Inom detta material som helhet finns
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alltså vad som kan uppfattas som kulturvärden vilka emanerar
ur mötet mellan landskapet, individen och tiden, och som där-
med knyts till landskapet. Dessa värden är i förhållande till
landskapet immateriella, men det kan mycket väl finnas mater-
iella återspeglingar av dem i landskapet. 

De källor utanför landskapet som beskriver människans rela-
tion till detsamma tydliggör i hur hög grad landskapet påverkar
människan, en kraft som genom sin styrka och olika uttryck på
många sätt är gåtfull. Till detta bidrar den kunskap som växt
fram inom bl.a. miljömedicin och -psykologi samt livsåskåd-
ningsforskning. Den bildar en viktig resonansbotten i detta sam-
manhang. 

Hittills har ej typen av landskap specificerats. Här finns ett
kontinuum med det vilda naturlandskapet i ena änden och det
urbana landskapet utan naturelement i den andra. Olika platser
mellan dessa poler kan påverka människan på olika sätt. För en
fördjupning kring detta rekommenderas kulturgeografen
Edward Relphs skrifter (17, 18). En aspekt av detta finns anled-
ning att här ge en särskild inblick i, nämligen relationen mellan
människan och naturen.

Professor Nils Uddenberg har studerat nutida svenskars natur-
syn. Han menar att ”Upplevelser av naturen är sinnliga och viktiga
erfarenheter för de flesta människor. Ofta har sådana upplevelser
en dimension som bäst kan beskrivas som ”religiös”. Många upp-
lever att de genom naturen kommer i kontakt med sammanhang
större än människorna och deras dagliga bekymmer. Naturen är
vördnadsbjudande – den lockar och skrämmer på samma gång.
Med en religionsfilosofisk term kan man säga att den ger numinö-
sa {dvs. andaktsbjudande, förf. komm.} upplevelser” (31).

Uddenbergs forskning visar även att 72 procent av oss nutida
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FIGUR 2. Modell av relationen 
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svenskar instämmer i följande: ”Vistelse i naturen ger mig kon-
takt med tillvarons sammanhang och därför är jag gärna ute i
naturen”. 64 procent instämmer i att ”Jag har behov av att upp-
leva något som inte skapats av människor och är därför gärna
ute i naturen.” 94 procent menar: ”Att vistas i skog och mark gör
mig avspänd och harmonisk” (30).

Vi svenskar är inte unika. Omfattande psykologisk forskning
i Europa och Nord-Amerika (se 33) visar att inom befolkningen
finns en visuell preferens för naturmiljöer före urbana miljöer
utan naturelement och att de flesta naturmiljöer stimulerar till: 

• ett positivt emotionellt tillstånd, 

• minskar rädslan hos stressade individer, 

• kan blockera eller minska stressande tankar, samt 

• gynnar återhämtningen från ängslan eller stress.  

Intressant i sammanhanget är även forskningen kring hur vi
upplever olika former av landskap (1). Studier av människans
somatiska reaktioner har väckt stor uppmärksamhet, även om
de är få. Ulrich (32) visade i en retrospektiv studie av patienter
vid en och samma klinik att sjukhusvistelsen efter magoperatio-
ner var kortare samt omfattningen av besvär och intaget av
smärtstillande medel lägre hos patienter som hade kunnat se ut
mot en trädsamling jämfört med dem som hade sett ut mot en
husvägg. Senare har psykofysiologiska studier visat att åter-
hämtningen efter en hög stressnivå går snabbare och är mer
uttalad vid visuell exponering av naturmiljöer jämfört med olika
stadsmiljöer, resultat som har tolkats vara i linje med en psyko-
evolutionär teori (33). Men landskapets roll för den naturkon-
takt som friluftsliv ger verkar för många människor också vara
ett fundamentalt element för deras identitet och livskvalitet
(22). Det finns i sammanhanget också skäl att nämna en hypo-
tes om att upplevelsen av att omtyckta naturmiljöer exploateras
utgör en av de kraftfullaste inspirationskällorna till mer djupgå-
ende miljöengagemang (14).

1 3 8

m ä n n i s k a n ,  l a n d s k a p e t  o c h  t i d e n

Vilka relationer till landskapet 
har de som sitter vid 

Vasaslättens café i Hagaparken? 



Det pågår nu tolkningsförsök av dessa fynd. En framträdan-
de tankelinje är den s.k. biofilihypotesen (se 31). Den går ut på
att människan har ett biologiskt betingat behov av att träda i
kontakt med naturen. Om denna hypotes är giltig återstår att se,
men den signalerar att en resa in i ett stort forskningsområde
har inletts och torde kunna bli lika intressant som viktig.

Landskapet i sig påverkar alltså människan på ett mer kom-
plext och djupt verkande sätt än som tidigare varit känt. Men i
hög grad kan också kunskap om landskapet och andra männis-
kors och tiders relation till det påverka vår syn på detsamma. I
mötet mellan det faktiska landskapet och kunskapen därom för-
djupas ofta förståelsen av det historiska landskapets kulturvär-
den.

Modellen är värdeneutral, och det är uppenbart att i den
bredd av källor som anges kan utläsas en mångfald av förhåll-
ningssätt till landskapet. Det finns således ett behov av att kate-
gorisera och värdera inom denna mångfald. Ambitionen här är
blott att antyda vissa vägar vid kategorisering. En sorterings-
grund är huruvida förhållningsättet är genuint upplevt och rela-
terat till själva landskapet eller om det har t.ex. ekonomiska,
praktiska eller manifestativa motiv som bakgrund. En använd-
bar kategorisering ger också humanekologin genom dess huvud-
indelning i begreppen dominans samt aktiv och passiv anpass-
ning, en begreppsram inom vilken för övrigt även olika aspekter
av friluftsliv kan kategoriseras (21). Förhållningssätt kan också
analyseras med utgångspunkt från den utifrån kommande
betraktaren eller den som lever i landskapet, s.k. utifrån-
respektive inifrånperspektiv (35), liksom om de speglar en
plats- och/eller naturrelation eller ej. Slutligen kan nämnas
möjligheten att analysera relationer till landskap utifrån
begreppen bruksrum, upplevelserum och symboliskt rum (se
19). Dessa aspekter kan i sin tur fördjupas och nyanseras på
olika sätt (se t.ex. 17). För en fördjupad diskussion kring analys
av värden och avgränsning av kulturvärden hänvisas till
Beckman (2).
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del 3. Tillämpning av modellen vid värdebe-
skrivning inom nationalstadsparken. 
ett exempel 

Hot mot landskap kan, som tidigare angivits, tydliggöra olika
förhållningssätt till landskap och miljö. Nationalstadsparken är
på så sätt ett unikt område genom att där tidigt fanns hotbilder
och intressekonflikter vad gäller markutnyttjandet. Det finns
därför anledning att här exemplifiera vilka synsätt som fram-
kommer i några utredningar och politiska texter från 1700-talet
fram till vår tid, och därigenom tillämpa en aspekt av modellen. 

Det första av mig kända politiska dokument som uppstår
som reaktion på en privatisering/exploatering av landskapet är
ifrån slutet av 1700-talet (29). Gustav III:s markupplåtelser till
Edelcrantz och Armfelt hade väckt reaktioner redan under
kungens tid och efter hans död tillsattes en kommission som
slog fast dels att denna mark var ”bland kronans omistliga till-
hörigheter” och dels ett antal formella hinder mot dessa upplå-
telser. De kommitterade menade även att ”jämväl den omstän-
digheten förtjäna övervägande att Stockholms stads innevånare
därigenom skulle betagas promenaderna på denna lustpark som
de hittills både till förmån för hälsan och såsom ett tidsfördriv
haft tillåtelse nyttja.” 

Detta är förmodligen ett av de tidigaste uttrycken för den fri-
luftslivstanke som har uppfattats som ett långt senare fenomen
och som ett barn av industrialismen (23, 36). Kommissionens
motiv måste emellertid redan på 1700-talet ha haft en resonans-
botten inom vida kretsar. Annars skulle det rimligen ej kunna
framföras som argument för upphävandet av ett kungligt beslut.
Dess syn på detta landskap får betecknas som ”modern”, och det
sena 1700-talet visar även andra moderna drag i synen på rela-
tionen mellan stad och natur. Bellman anger det i sin epistel 33
vid överfarten till Djurgården: ”Stolta stad! / Jag nu glad / för-
glömmer ditt prål, / ditt buller, larm och skrål, / dina slott och
torn. / Movitz, blås i ditt horn!”. Bellman fångar aspekter som är
centrala för friluftsliv av dagens datum och som här kan exem-
plifieras med en definition av detsamma från vår egen tid:
”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå
miljöombyte och naturupplevelse” (8, se även 16).

Tanken att ge de områden som idag utgör nationalstadspar-
ken ett särskilt skydd fanns redan i början av 1900-talet. 1906
motionerade Sven Palme i riksdagen om att stoppa de tomtupplå-
telser på Södra Djurgården som hotade Djurgårdens egenskap av
öppen park. Riksdagen påpekade att dessa vore oacceptabla, men
vidtog ingen särskild åtgärd. 1908 kom en ny motion som tog upp
problemet, och 1913 den mer omtalade motionen av Karl
Starbäck. Den föranleddes av hoten mot Norra Djurgården och
Starbäck påpekade att där ännu fanns ”stora sammanhängande
parkområden av, glädjande att säga, ännu ganska jungfrulig art.
Men storstaden tränger även här på.” Bland skyddsmotiven i
Starbäcks motion finns landskapets skönhet, dess representativi-

1 4 0

m ä n n i s k a n ,  l a n d s k a p e t  o c h  t i d e n



tet för äkta svensk natur, djurlivets värde samt naturens betydelse
för befolkningens psykiska och fysiska hälsa. Mot slutet låter han
ett citat från A. E. Nordenskiöld mer koncist uttrycka hans tanke: 

I en framtid, som sannolikt ej är långt avlägsen, skall det därför bliva svårt att få

en fulltonig föreställning om den natur, med vilken våra stamfäder hade att

kämpa deras första strid, som närt nordbons aldrig kuvade frihetskärlek och fos-

trat dess djärva krigarskaror, som utgjort det vidsträckta museum, där alla våra

forskare och konstnärer börjat sina studier, som bildar grundtonen i våra skal-

ders sånger, i våra fäders och vår egen livsåskådning.

Riksdagen uttalade att Djurgården ”i så stor utsträckning som
möjligt bibehålles såsom naturlig park, att utredning måtte
verkställas, så att snarast möjligt en lämplig gräns kunde fastslås
för de områden, som borde såsom park för all framtid bevaras.”
Förutom vikten av detta ur ett lokalt och historiskt perspektiv
anger riksdagen att: 

Men det är givetvis därjämte även av stort intresse för hela vårt land, att

Sveriges huvudstad i all framtid omgives av en väl bevarad ursprunglig natur av

utpräglad svensk typ.

Ovanstående beskrivning av motioner, m.m. i riksdagen under
det tidiga 1900-talet är hämtad ur ”Betänkande angående
Djurgårdens bevarande som park, avgivet av särskilt tillkallade
sakkunniga” (3) och lämnat till finansministern 1917. Det finns
skäl att citera en del ur det: 

Vad många städer i utlandet offrat betydande summor för att med konst åstad-

komma, det har naturen skänkt Stockholm i de tre parksjöarna Norra

Brunnsviken, Laduviken och Djurgårdsbrunnsviken {...} För den, som inser

betydelsen för en storstads innevånare att hava tillgång till områden med park-

natur, torde stå klart det värdefulla i att inom sådant område jämväl mötas av

för ögat tilltalande naturliga strandpartier. Det framstår därför för oss som ett

livligt önskemål, att de nu omnämnda sjöarna alltjämt bibehålles vid sin egen-

skap av parksjöar, d.v.s. att deras stränder bevaras i sitt naturliga tillstånd.

Strandpartierna böra alltså helst icke bebyggas eller där sådant oundvikligen

måste ske, böra områden närmast vattnet lämnas obebyggda, tillräckligt breda

för att byggnaderna skola inbäddas i grönska.

I ett annat avsnitt kommenteras en kraftledning över 
Norra Djurgården:

Ehuru enligt ledningens fastställda sträckning hänsyn tagits till önskvärdheten

att i så liten utsträckning som möjligt störa landskapsbilden, måste denna

anläggning dock betraktas som fullkomligt oförenlig med detta ändamål, som

riksdagen avsett skulle nås med anordnandet av en naturlig park. Då nu emel-

lertid luftledningen å Norra Djurgården snart är ett fullbordat faktum, hava vi

endast att giva uttryck åt den livliga förhoppningen, att det i en icke alltför

avlägsen framtid skall visa sig möjligt att, såsom ställts i utsikt, utbyta densam-

ma mot en jordledning.   
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Utredningen följdes inte av några åtgärder, med fortlöpande
exploatering av marken som följd. I början av 1990-talet reage-
rade återigen riksdagen mot planer på exploatering av parkom-
rådena. Antalet exploateringsprojekt som då var aktuella bara
runt Brunnsviken motsvarade en volym på 200 000-300 000
kvm, dvs. 20-30 hötorgsskrapor. Det är mot denna bakgrund
som riksdagens beslut om lagen för nationalstadsparken skall
ses – och tillämpas. De allmänna utgångspunkterna bakom
skyddet har angivits tidigare. 

Sedan den första nationalstadsparken inrättades den 1 janua-
ri 1995 har den förre utbildningsministern Bengt Göransson
utrett huruvida nya nationalstadsparker bör inrättas (13). I
utredningen anges bl.a. följande värdekriterier för nationalstads-
parker: 

En nationalstadspark är starkt kulturpräglad. Dess dominerande delar har park-

och landskapskaraktär och präglas av en lång tradition som rekreationsområden

i kontrast mot stadsbygdens nyttobetonade byggda miljöer.

Nationalstadsparken skall bestå av ett stort och sammanhäng-
ande område med unik natur- och kulturmiljö i anslutning till
stadens bebyggda delar och vara ett utflyktsmål med tillräcklig
storlek för att ge en känsla av att ha lämnat staden bakom sig. 
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Utredningen anger också tre grundläggande krav på det
tätortsnära fritidslandskapet: ”landskapets estetiska kvalitet,
aktivitetsmöjligheterna och tillgängligheten.” 

Utgångspunkterna och betoningarna i dessa centrala doku-
ment skiftar mellan friluftsliv och rekreation, skönhetsvärden,
naturens egenvärde, ekologi, biologisk mångfald och historiskt
referensområde. Detta pekar på värdet av en fördjupad studie av
denna typ av dokument i ett idéhistoriskt perspektiv. Så är det
t.ex. slående hur riksdagen vid detta sekels början ger
”ursprunglig natur” ett framträdande egenvärde –  jaktparker
och engelska parker nämns ej – medan andra aspekter framträ-
der tydligare vid seklets slut. Det gemensamma för dokumenten
är emellertid att de uttrycker ett förhållningssätt där själva land-
skapet och landskapsbilden utgör skyddsvärdets fokus. De
bidrar därmed till att lyfta fram dessa värden som det historiska
landskapets överordnade kulturvärden. 

SLUTORD

Relationen mellan människan och landskapet har i vår tid kom-
mit att väcka allt större intresse. Man kan i detta intresse upp-
fatta en glidning i synen på landskapet från att ha uppfattats
mer som ett objekt till att framstå som ett subjekt, och ett av
människans villkor. Intresset för landskapets kulturella dimen-
sioner har också blottlagt ett behov av en utveckling av synsätt
och värderingssystem inom kulturmiljövården. Avsikten med
denna text har varit att stimulera till en sådan utveckling. 

I nästa kapitel exemplifieras hur den arena för värdeanaly-
ser som presenterats kan nyttjas för att från olika former av käl-
lor bygga upp en miljöbeskrivning av ett mindre område som
sedan sätts in i ett större sammanhang vilket illustreras grafiskt
i syfte att ge ett tydligt stöd för fysisk planering. Resultatet jäm-
förs med innehållet i kulturmiljöbeskrivningar knutna till två
detaljplaner.  
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På en slätt i Australien reser sig ett rödfärgat berg – Ayers

rock – i skarp kontrast till det omgivande landskapet. För

aboriginerna är det en religiös symbol. I Virginia på den ame-

rikanska östkusten finns ängar och skogspartier som var

slagfält under det amerikanska inbördeskriget. Inga fysiska

spår av mänsklig aktivitet minner om den roll som platserna

har spelat eller spelar. Ändå är de självklara kulturmiljöer i

respektive land. I Sverige har denna typ av kulturmiljöer

länge varit en okänd kategori (12). Det beror inte på att vi

saknar miljöer av detta slag, utan på de dominerande förhåll-

ningssätten inom den antikvariska sektorn (se 3 och 27). Att

det finns ett behov av förändringar synes vara en uppfattning

som är spridd och har påtalats en längre tid (12, se 27).  

Det finns ett motsvarande behov av utveckling av värdebeskriv-
ningar, bl.a. för den fysiska planeringen. I de båda exemplen
ovan är de kulturella laddningarna starka, relativt enkla och
gripbara. De rör aspekter som är centrala i mänsklighetens his-
toria – religion och krig. Men en plats kulturella dimensioner
kan vara mer komplexa och svårfångade. I en tidigare studie om
landskaps kulturvärden presenterades en modell av relationen
mellan människan och landskapet (kapitel 8). Modellens syfte
var att fungera som en ”arena” för utveckling av värdeanalyser.
Så angavs t.ex. olika former av källor som i sig kan vara värde-
fulla men även ge synergieffekter. 

Denna studie knyter an till problemområdena i den tidigare stu-
dien (kapitel 8), till vilken hänvisas för en fördjupad bakgrund, och
söker stimulera till en utveckling av värdebeskrivningar genom att: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

del 1. tillämpa modellen och med exempel från olika former av
källor skapa en bild av immateriella värden knutna till området
vid Albanoberget utanför Stockholm, 

del 2. sätta in Albanoområdet i ett större sammanhang i syfte
att få ett tydligt stöd för den fysiska planeringen och 

del 3. ange innehåll i kulturmiljöbeskrivningar knutna till
detaljplaner med omfattande exploateringsprojekt i det aktuella
området samt kommentera beskrivningarna i relation till vad
som framkommer under del 1 och del 2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P e t e r
S c h a n t z

E n  f a l l s t u d i e  a v  k u l t u r m i l j ö -
b e s k r i v n i n g a r  f ö r  f y s i s k  p l a n e r i n g

De saknade 
kulturvärdena   

Carl Eldhs skulptur av August
Strindberg i Bellevueparken.



Den plats som studien behandlar ligger inom nationalstadspar-
ken (21) vars skydd numera stadgas i miljöbalken (4 kap, 7 §).
Lagen anger att intrång ej får ske i parklandskap och naturmiljö
samt att det historiska landskapets natur- och kulturvärden ej
får skadas (för definition av historiskt landskap se 27). I områ-
det finns emellertid potentiella inbördes konflikter mellan olika
kulturvärden. Området ställer därför höga krav på kulturmiljö-
beskrivningar som underlag för den fysiska planeringen och är
därmed av principiellt intresse för denna typ av studier. 

Studien har tidigare publicerats i Kulturmiljövård nr 4, 1997.
Vid den tidpunkten hade de detaljplaner som studien avser ej
förverkligats och den text som följer speglar därför det tillstån-
det. 

del 1: Albano och dess berg

I figur 1 visas Albanoområdets läge vid södra Brunnsviken norr
om Stockholms innerstad. Bilden i figur 2 är tagen från kungli-
ga begravningsplatsen vid Haga och visar landskapsrummet vid
Albano med Albanoberget, även kallat Roslagstullsberget, till
höger. Landskapsrummet avgränsas i öster av Lill-Jansskogen
inom Norra Djurgården. Uppe på Albanoberget ligger f.d.
Roslagstulls sjukhus. Den gamla överläkarbostaden framträder
på bergets norra spets. I mitten av området syns en renhåll-
ningsstation uppförd i slutet av 1980-talet. Albano är, som fram-
går av bilden, ett sargat landskapsrum. Men dess egenskaper
som rum i form av en öppen volym och avgränsande väggar är i
allt väsentligt intakta.

figur 3 visar landskapsrummet vid Roslagstull med den
engelska parken Bellevue, Albanoberget och Brunnsviken i fon-
den. Här ligger entrén till Stockholm från Roslagen. 

Berget som på 1700-talet blev Stockholms Albanoberg upp-
märksammades på 1600-talet som ett hinder för bönderna att ta
sig över på väg till Stockholm. De reste krav på en ny dragning
av vägen från Roslagen och så blev det. En del av södra
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FIGUR 1. Karta över södra
Brunnsviken, Norra Djurgården

och Stockholms stadsfront vid
Norrtull och Roslagstull. Albano

och Albanoberget (även kallat
Roslagstullsberget, på kartan angi-
vet som Roslagsberget) ligger norr

om Roslagstull. Områdets
placering i parken framgår av 

kartor och flygbilder i appendix. 

FIGUR 2. Landskapsrummet vid
södra Brunnsviken med Albano och

Albanoberget i fonden. Bilden är
tagen från Kungl. begravningsplat-

sen. Till höger i bilden ligger
Bellevueparken, till vänster syns

Kräftriket. Den gula byggnaden till
vänster om Albanoberget planeras

nu att rivas och ersättas med en 210
m lång och 25 m hög  byggnad i

väsentligen samma längsriktning.
Volymen på 35.000 kvm motsvarar

3.5 Hötorgshus. 

FIGUR 3. Landskapsrummet vid
Roslagstull. Till vänster Bellevue,
till höger Albanobergets förkast-
ningsbrant och i fonden Brunns-
viken. Bakom sig har fotografen

stenstadens front med dess kom-
pakta kvarter. I förkastningsbran-

ten planerar man att anlägga två
tunnelmynningar med utstickande

betongrör för Norra länken. På
skrå längs branten planeras en c:a

200 m lång gång- och cykelväg över
tunnelmynningarna.

FIGUR 2.
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FIGUR 1.

FIGUR 3.



Brunnsviken fylldes ut och 1702 var den nya sträckningen klar,
den som rundar berget vid Roslagstull (24). 

Bönderna såg sannolikt på detta berg som en av naturens
deformiteter. Vid denna tid hyllades den av människan kontrol-
lerade och nyttiggjorda naturen. Idealet, den klassiskt sköna
naturen, var det pastorala landskapet samt den balanserade och
symmetriskt ordnade trädgården, båda i skarp kontrast mot
berg och vild natur. Men den som föddes i början av 1700-talet
och fick leva ett långt liv skulle få uppleva en dramatisk förän-
dring i synsätt. En fundamental förskjutning i ideal ägde rum i
det västerländska samhället. Det moderna föddes. Konformitet
och konventioner byttes ut mot originalitet och individualise-
ring, vilket återspeglade sig i synen på naturen och estetiken.
Med ideal som ursprunglighet, naturlighet och äkthet blev berg
och vild natur något att identifiera sig med (se 11). 

Bildkonsten
Utan nämnda typ av förändringar skulle sannolikt inte resenä-
ren på Roslagsvägen år 1764 finna att vårt berg avbildades av en
tysk konstnär (figur 4). Hans namn var Jakob Philipp Hackert,
och resultatet av hans besök blev ett typiskt exempel på den pit-
toreska stil som uppstår som estetisk kategori under senare hälf-
ten av 1700-talet. Den fyllde gapet mellan det klassiskt skönas
harmoniska former och det sublimas estetik, som även den
framträder under 1700-talet och är knuten till en psykologiskt
laddad, storslagen natur. Utgångspunkten för det pittoreska har
beskrivits av idéhistorikern Karin Johannisson (11):

Vad som för konstnären framstod som omedelbart, dvs. intuitivt lockande motiv,

var inte det sköna i klassisk mening, utan det asymmetriska, sönderbrutna, vari-

erade. Just ”kantighet” (roughness) framhävdes som det fundamentala kriteriet

på pittoresk natur.... pittoresk natur stod i kontrast till det tama och ”leende”

landskapet. Pittoresk var tvärtom den dramatiska naturen: berg, klippväggar,

snårskog, skummande vattenfall...

Hackert överdriver bergens höjd i syfte att förstärka den pitto-
reska karaktären med dess dramatiska kontraster. Samtidigt
innehåller bilden spår av människor som gör att kontakten mel-
lan den vilda naturen och det människoskapade bibehålls. Även
detta är ett kännetecken för den pittoreska stilen. Hackert, som
skulle få sin biografi skriven av Goethe, var sannolikt den förste
som fångade detta berg som motiv. Målare som Johan Fredrik
Martin och Karl Nordström blev hans efterföljare. 

Parkkonsten

Idealet om balans och symmetri som det sköna hade alltså fått
konkurrens med det oregelbundna och oöverblickbara. Det var
inom dessa nya ramar som det engelska parkidealet föddes och
så småningom skulle ge vårt berg en ny roll. De nya landskaps-
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parkerna blev en sorts frihetssymboler som bejakade både den
vilda och den pastorala naturen.  Kontrasterna dem emellan
ingick i den konstnärliga idén, liksom tanken att parken var del
av ett landskap där frånvaron av skapade avgränsningar utåt,
t.ex. murar, markerade sammansmältningen med ”ren” natur
(se 11). Dessa grundläggande principers tillämpning i det aktu-
ella området har beskrivits av konsthistorikern Magnus
Olausson (20):

Brunnsvikenområdet utgör en enhet där varje enskilt landskapsparti bildar en ej

utbytbar del av helheten. Denna helhet präglas av en växling mellan kultiverade

parkpartier och ren naturmark. De främsta historiska kulturvärdena i området,

som är av helt överordnad art, utgörs av de under 1780-talet anlagda engelska

parkerna Haga, Bellevue och Tivoli, samtliga ritade av Fredrik Magnus Piper.

Denne trädgårdsskapare utgick alltid från topografiska särdrag och renodlade

dem ytterligare i de olika parkerna. Ett annat kännetecken var tydligt utsparade

siktlinjer med klart angivande av fondmotivet. Detta utgjordes inte sällan av en

höjdpunkt i terrängen. Ett dylikt exempel är Roslagstullsberget med Albano som

utgör fondmotiv till perspektivet vilket utgår från den stora pelousen i Hagapar-

ken. På detta vis ville Piper skapa känslan av ett gränslöst landskap med fria in-

och utblickar.  

Av Pipers plan för Haga går det också att läsa ut siktlinjer från
den sydligaste ön – den som numera är kunglig begravnings-
plats – till Albano, Bellevue och Generalsbacken vid Norrtull
(18). Albanobergets olika delar har för Bellevue som engelsk
park samma typ av roller som de har för Haga. De ingår alltså
även i Bellevues skyddsområde (19). 
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FIGUR 4. Jakob Philipp Hackerts 
lavering av dalgången 

vid Roslagstull från 1764. 



I den helhet som präglas av ”en växling mellan kultiverade
parkpartier och ren naturmark” fick terrängen vid Albano rollen
som naturmark. En idéhistorisk inblick kan bidra till en vikt-
ning av Albanoberget i det sammanhang som den engelska par-
ken skall ses. Karin Johannisson menar att den förändrade
synen på den vilda naturen förutsätter förskjutningar i en rad
grundläggande värdesystem och exemplifierar det med att (11):

Den innebär en gränsdragning mellan å ena sidan naturen betraktad som ett

passivt objekt för kultivering och materiell exploatering, å den andra som auto-

nom och levande källa för icke-materiell konsumtion. Medan den första aspek-

ten förutsätter att naturen ”rörs”, dvs. förändras av människan, att den därmed

fråntas ett egenvärde och berövas ursprunglig identitet, förutsätter den andra

omvänt att naturen förblir orörd, att den ges ett uttalat egenvärde och inte berö-

vas ursprunglighet i någon bemärkelse.     

Namngivningen 
Men vårt berg skulle få fler betydelser. Med namnet Albano
knyts an till Mons Albanus, det heliga Albanoberget utanför
Rom. Det blir därigenom ett berg laddat med minnen och asso-
ciationer (figur 5). Hur namngivningen gick till är i sina detal-
jer okänt. Men den speglar betydelsen av kontakterna med
Italien för den svenska kulturens utveckling under 1700-talet.
Mer direkt är den knuten till Gustav III:s italienska resa. Hur
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FIGUR 5. I bergsområdena öster om
den romerska kampagnan ligger de

klassiska tillflyktsorterna Albano,
Frascati och Tivoli. Samma ortnamn

fick landskapet vid Haga-
Brunnsviken efter 

Gustav III:s italienska resa.   



resenärerna såg på Albano antyds av ett brev från Adlerbeth den
31 januari 1784 (1): 

Änskönt jag ej fick tillfälle att se mig omkring vid Albano, förtjänar dock orten

att omnämnas. I nejden kring Rom åt öster och sydost, hafva de naturkunniga

anmärkt säkra spår af forna eldsprutningar. Tvenne sjöar, Lago di Albano och

Lago di Nemi, anses därstädes som kratrar af utbrunna vulkaner. Deras skapnad

och ämnet i de bergkransar, dem omgifva, förråda sådant upphof. Men om de

tillkommit genom en förödelse, fägna de nu ögat i stället genom behagliga utsik-

ter, dem målare med täflan välja till mönster för landskapstaflor. Vid den först-

nämnda sjön, som ock kallas Lago di Castello, ligger påfvens lustpalats, Castel

Gandolfo.

Var det den topografiska likheten med Brunnsviken (figur 6) –
berget och sjön – som lockade till namngivningen? Bidrog den
helige faderns lantställe därtill? Eller var det när kungen besökte
ruinerna av filosofen och statsmannen Ciceros Villa Tusculum, vid
en av Albanobergets kullar, som idén föddes (1)? Spelade Armfelts
och Gustav III:s besök hos ”en af de bästa landskaps målare”,
nämligen Jakob Philipp Hackert som nu var bosatt i Rom, någon
roll (2)? Samtalade de om hans bild av berget i Stockholm, och
fick de se hans bilder från det romerska Albano (se 29)?

Magnus Olausson har visat att det var Gustav III som gav
Bellevue dess namn sommaren 1783 (17). Det ligger därför nära
till hands att kungen hade minst ett finger med i spelet även när
det gäller namngivningen av Albano. När detta skedde är alltså
okänt, men genom ett brev från skriftställaren C.C. Gjörwell till
sin dotter år 1791 vet vi i alla fall att det italienska ortnamnet vid
den tiden hade slagit rot i den svenska myllan (9): 

Om alla dessa pastorala planer verkställas, så komma våra barn en gång vandra

på bara elyseiska fält alltifrån Lofön, öfver Karlberg, Haga, Fiskartorpet hit ut

till Valdemarsön, förbi Tivoli, Frescati och Albano. 
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FIGUR 6. Albanoberget med
Albanosjön sydost om Rom. 

Vyn är från påvens sommarresidens
Castel Gandolfo.



Litteraturen
Vyn från Brunnsviken mot Albanoberget flankeras av två staty-
er: Bellman vid Kräftriket och Strindberg på Bellevue. De sig-
nalerar ett litterärt landskap i vilket Albano och dess berg är en
del i en helhet. I denna helhet rör sig även författare såsom
Taube och Sjöberg i deras visor, Linnerhielm i sina ”Bref under
resor i Sverige” och Almquist tillsammans med områdets mest
särpräglade litterära gestalt, Tintomara, i ”Drottningens
Juvelsmycke”. 

De som, mig veterligen, närmast knyter an till Albano är
Bellman och Blanche. I ”Vålnaden” beskriver Blanche utblick-
arna från Bellevue: ”de härligaste utsikter såväl av Haga som av
Tivoli, Frescati, Albano med flera andra intagande sommarstäl-
len, vilkas lummiga lövkronor och täcka byggnader spegla sig i
den romantiska viken.” (5). Bellmanforskaren Olof Byström
menar att Kräftriket var en plats som Bellman tycks ha upp-
skattat i särskild grad. Fredmans epistel 80, ”Liksom en herdin-
na högtidsklädd...”, är en pastoral och miljöbeskrivning som
utspelar sig vid Första torpet i Kräftriket intill Albano. Men
Byström stödjer sig också på Bellmans beskrivning från 1793 av
sin egen likprocession som skulle ha som mål ett gravöl vid
Första torpet (6). Möjligen påverkades Bellman därtill av sin
vän kompositören Joseph Martin Kraus som 1792 hade valt
Tivoli vid norra Brunnsviken som plats för sin sista vila (26).
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Alfred Nyströms skulptur av 
Carl Michael Bellman vid 

Kräftriket – en plats av särskild 
betydelse för Bellman.



Begravningsplatsen
”Jag önskar icke bliva begraven i Riddarholmskyrkan utan i
naturen på något ställe där även min familj kan få sitt sista vilo-
rum.” Dessa ord av kronprinsessan Margareta är bakgrunden till
Kungl. begravningsplatsens placering vid Hagaparkens sydliga
udde nordväst om Albano (26). De återspeglar en person som är
såväl friluftsmänniska och -målare, som landskapsarkitekt och
förälder med intresse för naturen som pedagogiskt rum (15, 26).
För en fördjupad beskrivning av bakgrunden till områdets fri-
luftsgravar, se kapitel 7.

Bebyggelsen
F.d. Roslagstulls sjukhus på Albanoberget och f.d. Veterinärhög-
skolan vid Kräftriket (se figur 1) är närliggande bebyggelsemil-
jöer inom det s.k. institutionsbältet. Båda är småskaliga och har
en arkitektur som underordnar sig vegetationen. Sjukhuset pla-
cerades medvetet som en solitär bebyggelseenhet med hänsyn
till dess roll som epidemisjukhus. Hälsovårdsnämnden uttryckte
valet av lokalisering på följande sätt: ”Svårligen lärer en plats
med mera afsöndradt läge kunna upletas i Stockholms utkanter,
på samma gång som afståndet från talrikt befolkade stadsdelar
är måttligt”(38). En naturlig platsrelation hade också Veterinär-
högskolan med dess behov av djurhållning utomhus. 
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F.d. Veterinärhögskolan vid
Kräftriket.



Andra aspekter
Moderniteten skulle under 1800- och 1900-talen ge en annan,
mindre hänsynsfull historia till Albano. Efter en järnvägsdrag-
ning mellan stambanan och Värtahamnen genom Albano under
andra hälften av 1800-talet utvecklades området till en förslum-
mad ”edge city” med bl.a. verkstäder och lagerbyggnader. 

Detta till trots respekterades Albanoberget som enhet ända
fram till det sena 1980-talet. Då byggdes en renhållningsstation
vid dess norra sluttning (se figur 2). Bakgrunden var att
Stockholms gatukontor behövde flytta sin depå från
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Ruddammen söder om Roslagstulls sjukhus när man skulle
bygga bostäder där. Gatukontoret fastnade då för Albanobergets
sluttning som var helt avskuren och svårutnyttjad mark. Ansvarig
arkitekt vid Stockholms stads Byggavdelning kom att bli Lars-
Ove Hemström. Han har beskrivit miljön på följande sätt (40): 

Det var en ren vildmark, en fascinerade, närmast djungelliknande miljö med

bland annat björk, alm och lönn. Genom att det var en norrsluttning hade trä-

den växt sig väldigt höga och skapat en formidabel lövsal, befolkad av fåglar,

harar och rådjur. Det var en fantastisk kontrast när man kom dit från staden,

och jag kände att det var sorgligt att förlora en så fin miljö. Men jag kunde

inget göra. Planeringen hade, när jag blev inkopplad, redan gått långt. Och inga

röster hördes om vilka konsekvenser planerna skulle få för Haga-Brunnsviken-

området. Så plötsligt en dag var allt nedsågat och flismaskinerna tuggade träd

efter träd. 

Några år därefter skulle Albanobergets natur åter komma i
fokus för sin egen skull. I utredningar inför inrättandet av natio-
nalstadsparken karterades vegetationen på berget som en sprid-
ningsväg för hotade arter (31). Detta skedde 1992, samma år
som FN:s stora miljökonferens placerade biologisk mångfald
högt upp på agendan över globala miljöfrågor. Här anlades såle-
des ett biocentriskt perspektiv på naturen vid Albanoberget.
Därmed introducerades ett förhållningssätt till naturen vid
denna plats som på ett avgörande sätt var nytt. Det är för övrigt
intressant att notera att utredningen om naturvårdens intressen
i området helt och hållet hade en biocentrisk utgångspunkt (31).   

1995 blev Albano en del av nationalstadsparken. Ungefär sam-
tidigt lanserades förslag till omfattande byggprojekt i området (se

text nedan och figurtext 2 och 3). Som reaktion därpå blev
Albano under 1996 föremål för det som har kallats medborgarpla-
nering, dvs fysisk planering med utgångspunkt i en medborgar-
grupps värderingar, men utförd med hjälp av professionella kraf-
ter (landskapsarkitekter och arkitekter) (10). Målsättningen var
att visa hur behovet av ny institutionsbebyggelse skulle kunna för-
enas med en anpassning till landskapet (figur 7, 8).

I ett sentida förslag till byggnadsordning från Stockholms
stad (37) anges förhållningssätt till värden som är karakteristis-
ka för Stockholm och som berör Albanoberget: ”Förkastnings-
branternas tydlighet bevaras. Norrvända och vegetationsklädda
bergssluttningar och slänter behåller sin karaktär.”

Kommentarer
Denna sammanställning skall icke ses som ett försök till en
komplett beskrivning av områdets kulturvärden, utan mera som
en exemplifiering av värden som är nödvändiga att beakta vid en
beskrivning av området som kulturmiljö. Det går ändå att slå
fast att Albano och dess berg har så betydande immateriella kul-
turvärden att området utgör en kulturell höjdpunkt i det histo-
riska landskapet. 

FIGUR 7. Medborgarplanering för
landskapet vid södra Brunnsviken.

Skissen är utförd av landskapsarki-
tekt Sture Koinberg och arkitekt

Kjell Forshed på uppdrag av
Kommittén för Gustavianska

Parken. Planen syftar till ett helhets-
grepp för landskapet vid södra

Brunnsviken från området väster
om Norrtull och österut till och med

Albano. Skissen innehåller lösningar
för nya insititutioner inom Albano

som i sin placering och skala är
anpassade till landskapet.

Bebyggelsen är låg, uppdelad i min-
dre enheter och har placerats i

"skydd" av Kräftriket sett från det
stora landskapsrummet vid 

Haga-Brunnsviken. 

FIGUR 8. Perspektivskiss över land-
skapet vid södra Brunnsviken efter

en restaurering i enlighet med Sture
Koinbergs och Kjell Forsheds 

alternativa planering för 
institutioner vid Albano. 



del 2. Delen i helheten

Efter denna mer detaljerade genomgång av kulturhistoriska
aspekter i ett delområde är det nödvändigt att foga in delen i
helheten. Med det senare avses här nationalstadsparken och då
närmast det större området med Haga-Brunnsviken, Norra
Djurgården och institutionsbältet.

Landskapet och landskapsbilden
Nationalstadsparkens immateriella och materiella kulturvärden
är intimt sammanvävda med själva landskapet (se 4, 7, 16, 20,
23, 25, 26, 27, 28), vilket gör att det historiska landskapets över-
ordnade kulturvärden utgörs av landskapet och landskapsbil-
den. Man skulle kunna uttrycka det med en term från kultur-
minnesvården: landskapet är i sig ett kulturminnesmärke.
Riksdagens uttalande den 3 maj 1913 (se 4) om det aktuella
området är i sammanhanget belysande:

Men det är givetvis därjämte även av stort intresse för hela vårt land, att

Sveriges huvudstad i all framtid omgives av en väl bevarad ursprunglig natur av

utpräglad svensk typ. 

För varje delområde inom nationalstadsparken är det emellertid
nödvändigt med en konkretisering vari landskapets värden
består. Utgångspunkten har här varit att ange vad som fram-
kommer i olika officiella dokument från Stockholms och Solna
kommun, länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 
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Brunnsvikens parkrum sett från Haga
med Bergianska trädgården och

Naturhistoriska Riksmuseet i fonden.



Haga-Brunnsviken
I området vid södra Brunnsviken framträder därvid tre domine-
rande kulturvärden. Det första ligger i enheten Haga-
Brunnsviken med de engelska parkerna från 1700-talet som
grundläggande värde (4, 22). Den sträcker sig ända fram till
stadsgränsen vid Norrtull – Roslagstull och Lill-Jansskogen på
Norra Djurgården. Den engelska parkens idéhistoriska dimen-
sioner är av stor vikt för förståelsen av dess kulturvärden (11,
18). Några övergripande aspekter kan sammanfattas i följande
kommentarer från RAÄ och kulturmiljöavdelningen på
Länsstyrelsen i Stockholm (23, 28) i vilka man påpekar vikten
av att kommunernas kulturmiljöbeskrivningar lyfter fram: 

idén om det ostörda kontemplativa landskapsrummet i stadens omedelbara när-

het, kort sagt människans förhållande till naturen och 1700-talsparkernas sam-

verkan med omgivande natur.

samt att: 

Om känslan av att vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att

kunna förbli en oas för stressade stadsbor. Här ligger områdets verkligt strate-

giska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste beva-

ras och att inga störande element får tränga sig på.
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Norra Djurgården
Det andra värdet är Norra Djurgården med en väsentligen
intakt landskapsstruktur från dess jaktparkstid (23). I RAÄ:s
och länsstyrelsens utredning i samband med nationalstadspar-
kens tillblivelse påpekas att bl.a. Norra Djurgårdens gräns mot
bebyggelsen måste kännetecknas av att "naturen rår över bebyg-
gelsen" (28). Här skall även nämnas att de historiska parkområ-
dena inom nationalstadsparken har utpekats av organisationen
Europa Nostra som en värdefull del av Europas kulturarv (8).

Stadsgränsen
Det tredje värdet betingas av att Stockholm har den ovanliga
egenskapen att vara en stad som börjar med en skarp stadsgräns
på nordsidan. Stenstadens kompakta kvarter möter oss vid
Roslagstull och Norrtull. Innanför denna gräns ligger staden,
utanför landet. Detta utgör alltså ett viktigt värde (14, 32, 34),
som dessutom genom idéhistorien har en starkt laddad symbo-
lik (se 11).

Institutionsbältet
Ett annat kulturvärde i området vid södra och östra Brunnsviken
är det s.k. institutionsbältet, vars grundkaraktär utgörs av hus i
park (23, 28). I en utredning inför tillskapandet av nationalstads-
parken påpekas att universitetets södra hus genom deras storlek
och urbana karaktär bryter mot områdets parkkaraktär (23). I
Stockholms och Solnas program för planering av området har
angivits att förändringar inom institutionsområdet ej får leda till
att det omgivande landskapet kring Brunnsviken och på Norra
Djurgården störs (32). I enlighet med detta program måste alltså
eventuell tillkommande bebyggelse i institutionsområdet under-
ordna sig landskapet och landskapsbilden.

Institutionsbältet längs Roslagsvägen
innehåller goda exempel på hus i
park, som t.ex. vid f.d. Skogshög-
skolan (se de två övre bilderna), men
även på hus som genom deras storlek
och urbana karaktär bryter mot
områdets parkkaraktär, t.ex. univer-
sitetets södra hus (se de två nedre
bilderna).



Värdena och den  fysiska planeringen
Inom ramen för de tre tidigare nämnda värdeområdena finns
bl.a. de två mindre landskapsrummen: 

1. Albano som med Albanoberget utgör en del av inramningen
av Brunnsvikens landskapsrum och Norra Djurgården (figur 2)

samt 

2. dalgången vid Roslagstull som inramas av stadsfronten,
Bellevue samt Albanoberget och öppnar sig mot
Brunnsvikens vattenspegel (figur 3).

Ponera att det för dessa båda landskapsrum finns ett intresse av
att undersöka förutsättningarna för förändringar och att dessa
förändringar skall vara i samklang med det historiska landska-
pets kulturvärden. Det kan då behövas ett visuellt stöd för de
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FIGUR 9. Modell över olika 
kulturvärden att förhålla sig till vid

fysisk planering inom landskaps-
rummet vid Albano. För vidare

förklaring se texten.

Det naturdominerade landskapet
och landskapsbilden i stadens närhet

är grunden för områdets 
rekreativa kvaliteter.
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överväganden som måste göras och vara lämpligt att grafiskt
illustrera ovan nämnda värdeområden i relation till de båda
landskapsrummen (figur 9 och 10). 

Det finns alltså flera olika kulturvärden att förhålla sig till
vid bedömning av om en åtgärd leder till skada på det historiska
landskapets kulturvärden. Så måste förändringar i landskaps-
rummet vid Albano dels utgå från områdets egna värden och
samtidigt harmoniera med de grundläggande värden som utgörs
av landskapet och landskapsbilden samt delvärdena Norra
Djurgården, Brunnsvikens engelska parker och en tydlig gräns
mellan stad och land. Men detta räcker inte. Förändringar
måste också vara i samklang med institutionsbältets karaktär av
hus i park. Närmast är det de angränsande områdena med f.d.
Veterinärhögskolan vid Kräftriket och f.d. Roslagstulls sjukhus
på Albanoberget vars karaktärer och värden bör bilda utgångs-
punkt för planeringen (figur 9). Landskapsrummet vid
Roslagstull är mer avgränsat och intimt varför det är ett mindre
antal värden som direkt berör detta landskapsrum (figur 10). 

En central aspekt i sammanhanget är vad det innebär att
underordna sig landskapet och landskapsbilden. Grundläggande
är härvid att inte bryta horisontlinjer, att t.ex. bebyggelse "bäd-
das in i grönska" och att landskapsrummets väggar respekteras
(4, 37). Men utöver de nämnda aspekterna behöver en anlägg-
nings eller byggnads form, storlek, färg, belysning och material-
val värderas vad gäller påverkan såväl dag som natt. Frågan
handlar bl.a. om balanser mellan landskapets topografi samt
volymer och höjder hos hus och anläggningar. Det minsta som
måste respekteras är landskapets storformer. Dessa får t.ex. inte
döljas utan måste framträda som just dominerande för att inte
landskapets egenvärden ska förtas.

FIGUR 10. Modell över olika kultur-
värden att förhålla sig till vid fysisk
planering inom landskapsrummet

vid Roslagstull. För vidare 
förklaring se texten.



del 3. Kulturmiljöbeskrivningar knutna 
till detaljplaner

Fysikcentrum, m.m.
I landskapsrummet vid Albano planeras ett fysikcentrum (c:a
210 m långt och 25 m högt) norr om Albanoberget (36).
Volymen är 35.000 kvm vilket motsvarar 3.5 hötorgshus.
Höjden blir 38.5 m över vattennivån (+38.5 m), och kan jämfö-
ras med taklisthöjden, +40 m, på den byggnad som skymtar
fram uppe på bergets norra spets (se figur 2). Bergets höjd är
+30 m. 44 procent av fasaden avses vara glasad. En kupolbygg-
nad planeras få en höjd motsvarande +50  m. Anläggandet skul-
le komma att kräva omfattande schaktning i åsen bakom den
gula byggnaden samt fällande av ett 30-tal träd (en konsekvens
som emellertid ej anges i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
(30) eller detaljplanen (36)). Vegetationen på berget har av
Stockholms stads ekologer angivits vara en svag biologisk sprid-
ningsväg (31). 

Beskrivningen av kulturmiljön i MKB:n till detaljplaneförsla-
get anger den befintliga bebyggelsens (f.d. Roslagstulls sjukhus)
bakgrund och värde (30). Vidare konstateras att området är en
del av institutionsbältet som är av riksintresse och karakterise-
ras av institutionsbyggnader i park. Man menar att ingrepp som
skadar områdets karaktär får ej göras. Man menar också att den
nya huvudbyggnaden kommer att dominera miljön och bli syn-
lig som en skärm från nordost, döljande platån med dess hus
och träd, samt nämner att: "Vid detaljplaneringen av den stora
byggnaden är det viktigt att dess höjd begränsas så långt som
möjligt för att det gamla sjukhuset skall kunna upplevas i sin
miljö. Vidare bör material användas som smälter in i omgiv-
ningen såväl sommar som vinter." (30). Trots att en c:a 200 m
lång gång- och cykelväg på skrå längs Albanobergets förkast-
ningsbrant (figur 3) tillhör denna detaljplan nämns inget om
kulturmiljön i relation till den. I beskrivningen nämns inget om
platsens relation till Haga-Brunnsviken, Norra Djurgården eller
staden. 

Norra länken
I Albanobergets förkastningsbrant vid Roslagstull (figur 3) pla-
neras två tunnelmynningar med utstickande betongrör för
Dennispaketets norra länk (33). Däröver skall den ovan nämnda
gång- och cykelvägen dras på skrå längs förkastningsbranten. I
kulturmiljöbeskrivningen till detaljplaneförslaget anges att vär-
defulla kulturmiljöer i grannskapet utgörs av Bellevuehöjden
och ett antal byggnader. Vidare anges att "Planområdet ingår i
områden som är av riksintresse för kulturminnesvården.
Generellt sett innebär ett genomförande av ringen (Dennispake-
tets ringled, förf. anm.) med anslutningar förbättringar för dessa
miljöer. Den minskade trafikmängden med som följd minskning
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av hårdgjorda ytor är positiv. För kulturmiljön vid Kräftriket och
Frescati Hage är dock tunnelinslaget av negativ verkan" (33).

I den senare antagna detaljplanen (där tunnelmynningarna
vid Kräftriket flyttats till universitetsområdet vid Frescati)
nämns inget om kulturmiljön (35). I en av Vägverket upprättad
MKB för den aktuella detaljplanen (39) kan man läsa följande
om Haga-Brunnsviken som kulturmiljö: "Det är ett av Sveriges
viktigaste kulturminnen inom trädgårdskonstens historia och
intressanta målpunkter för friluftsliv och även för kulturturism."
Men vad det innebär i form av värden anges ej. När kulturmil-
jön karteras är det bebyggelsemiljöerna och Bellevueparken som
märks ut. Allt annat, däribland Albanoberget och Albano, finns
ej angivet som kulturmiljö.

Kommentarer 
"Beskrivningarna av kulturmiljön" ska bedömas i relation till
exploateringsplanerna för området som är omfattande och leder
till ingrepp som är oåterkalleliga. Beskrivningarna bryter ut
planområdet ur ett större och väsentligt sammanhang. De är
med andra ord partikulära och har därigenom samma typ av
brister som tidigare påpekats av RAÄ och länsstyrelsen i detta
sammanhang (13, 22, 23). Men deras brister består också i att
de inte ens beskriver värdena inom det partikulära. Så saknas
det t.ex. beskrivningar av själva Albanoberget som kulturmiljö.
De kan därför inte uppfattas som annat än helt undermåliga,
och ger därmed näring åt den kritik som riktats mot kulturmil-
jövården från olika håll (se 27). Möjligen kan ibland förklaring-
en ligga i att antikvarier inte ens kopplas in i dessa samman-
hang, utan att texternas skapas på stadsbyggnadskontoren. Man
har i vilket fall som helst anledning att fråga sig hur länsstyrel-
sen kunde acceptera så bristfälliga underlag i planer för natio-
nalstadsparken.

S LU T O R D

En god planeringsprocess och en rimlig kulturmiljövård inom
ramen för plan- och bygglagen samt miljöbalken ställer krav på
ett kompetent kunskapsunderlag och att det presenteras på ett
någorlunda lättfattligt sätt för politiker och allmänhet. Det är
min förhoppning att studiens exempel visar hur immateriella
värden kan ge "nya" och viktiga betydelser åt ett område, liksom
att fler värden kan framstå som väsentliga att ta hänsyn till om
delen sätts in i helheten. 

I nästa kapitel följer en analys av regeringsrättens tillämp-
ning av lagen för nationalstadsparken inom det område som
beskrivits i denna text.
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Lagar och tillämpningen av dem speglar centrala samhälleli-

ga institutioners förhållningssätt till marken och makten över

den. I Sverige förändrades marklagstiftningen när plan- och

bygglagen (PBL) och naturresurslagen (NRL) trädde i kraft

1987, varav den senare fördes in i miljöbalken 1999. Det är

angeläget att belysa hur dessa lagar tillämpas, inte minst då

en förändring i riktning mot ett hållbart samhälle torde

kräva ett verksamt stöd i lagstiftning och rättstillämpning.

Effekterna av skyddet av riksintressen inom natur, kultur och
friluftsliv i NRL har studerats vad avser de beslutsnivåer som
utgörs av främst kommun och länsstyrelse (25, 68). Dessa studi-
er talar för att skyddseffekten har varit mycket begränsad. Det
faktum att NRL var en ramlag som till stora delar medgav
avvägningar mellan olika allmänna intressen har också innebu-
rit att rättsväsendets förhållningssätt till skyddsvärdena i sig har
varit svårt att få kännedom om (se t.ex. 46).

Att utröna hur lagen om nationalstadsparker (f.d. NRL 3:7,
nu miljöbalken 4:7) har tillämpats är därför av särskilt intresse
då den har ett starkt skaderekvisit och inte ger utrymme för
avvägning mellan olika allmänna intressen (31, 32:4). Den tillå-
ter inte skada på det historiska landskapets natur- och kultur-
värden och ej heller intrång i parklandskap eller naturmiljö
(42). Den för övriga riksintressen giltiga NRL 3:1, nu miljöbal-
ken 4:1, om att utvecklingen av befintliga tätorter, lokalt
näringsliv eller anläggningar för totalförsvaret ej hindras av vad
som stadgas i övrigt i kapitlet, gäller ej för nationalstadsparker.
Därigenom ställs förvaltande myndigheters och det rättsliga sys-
temets förhållningssätt mer på sin spets.  

Den 29 maj 1998 meddelade Regeringsrätten domar i rätts-
prövningar av två planärenden. De gällde fysikcentrum m.m. (45)
samt del av Norra länken (44) och är knutna till Albanoberget i
Stockholms del av Sveriges enda nationalstadspark. Rättsfallen
berör centrala värdeaspekter såsom immateriella kulturvärden,
naturvärden – däribland biologisk mångfald – samt friluftsliv.
Mot denna bakgrund är det av särskilt intresse att studera dem.

Bakgrund

Lagen om nationalstadsparker tillkom sedan parkområden och
kulturmiljöer av riksintresse intill Stockholms innerstad utsatts för

P e t e r
S c h a n t z

E n  g r a n s k n i n g  a v
r ä t t s f a l l

Lagstiftning och
rättstillämpning

Hur projekt åskådliggörs kan få stor
betydelse vid rättsprövningar.



omfattande exploateringshot i början av 1990-talet (42, 48). De all-
männa utgångspunkterna för lagen anges i propositionen (42:8):

Tillgång till en rik och varierad natur- och kulturmiljö är viktig för människors

välbefinnande. För boende i tätorter är tillgången till parker och grönområden

av stor betydelse både som ett berikande inslag i vardagsmiljön och för att tillgo-

dose behoven av rekreation och friluftsliv. Parklandskap och naturmiljöer i dessa

områden är dessutom ofta bärare av betydande kulturhistoriska värden och

bidrar på så sätt till att ge städerna identitet och karaktär. Vidare har sådana

områden betydelse för människans hälsa och miljö och utgör en förutsättning

för att den biologiska mångfalden skall kunna bevaras i och i anslutning till tät-

orterna.     

Vidare anges att ”Med en nationalstadspark avses ett riksintresse
som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en
tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekreation”
(42:1), samt att utvecklingen bör inriktas på att ”förstärka områ-
dets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den bio-
logiska mångfalden” (42:43). Behovet av särskild lagstiftning för
att skydda historiska landskap motiverades med (42:9):

Det starka exploateringstryck som riktas mot sådana områden och skyddsvärde-

nas komplexitet gör att nuvarande lagstiftning enligt regeringens bedömning

inte alltid ger tillfredställande möjligheter att på ett samlat sätt åstadkomma ett

skydd som är starkt nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet i sådana områden. 

Mot denna bakgrund formulerades följande lagparagraf (f.d.
NRL 3:7, nu miljöbalken 4:7): 

Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till

stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas.

Denna lagtext, som trädde i kraft i januari 1995, kräver sin tolk-
ning. Vad står t.ex. begreppen historiskt landskap, kulturvärden,
naturvärden, naturmiljö, parklandskap, intrång och skada för?
För lagtolkningen ges visst stöd i propositionen. Följande
begrepp definieras: intrång i parklandskap eller naturmiljö
som att ”ta mark i anspråk i de delar av nationalstadsparken
som inte omfattas av tidigare exploateringar” (42:49); historiskt
landskap som ”ett område som har särskild betydelse därige-
nom att det på grund av människans utnyttjande uppvisar eller
representerar ett samhälles värden såväl i form av påtagliga
fysiska spår, som genom kulturellt eller historiskt bestämda
associationer. I vissa tätorter och tätortsregioner i Sverige finns
områden som lämnats i huvudsak oexploaterade och där park-
landskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer flätas samman till
från rikssynpunkt unika landskap av sådan karaktär som avses i
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UNESCO:s arbete, dvs. historiska landskap” (42:8-9); skada
som ”negativ inverkan av någon betydelse” (42:50). Åtgärder i
områden som gränsar till nationalstadsparken får inte leda till
påtaglig skada med utgångspunkt från parkens natur- och kul-
turvärden. Med påtaglig skada avses ”åtgärder som kan ha en
bestående negativ inverkan på de skyddade intressena eller som
tillfälligt kan ha stor negativ inverkan på dessa” (42:49-50).  

En övergripande begreppsanalys kan behöva preciseras med
stöd av sakunderlag i t.ex. ett planärende. Ur detta skall också
kunna erhållas relevanta värden och skadekriterier för bedöm-
ning av sakärendet.  

Nämnda planärenden – fysikcentrum och Norra länken – har
alltså varit föremål för rättsprövning av regeringens beslut.
Denna prövning är i hög grad beroende av sökanden, dvs. den
som överklagat kommunens beslut. Enligt § 1 i lagen om rätts-
prövning av vissa förvaltningsbeslut ”skall regeringsrätten pröva
om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt
som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av
omständigheterna i ärendet.” Rättsprövningar skall innefatta,
förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedöm-
ning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot
kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen
(39:23-25, 234). 

Tillämpningen av en lag genom rättsprövning formas således
i mötet mellan rättens lagtolkning och det sakunderlag som rät-
ten bedömer som giltigt. Av avgörande betydelse blir därmed
dels vilket sakunderlag som når rätten, dels hur rätten värderar
detta material. Hur rätten hanterar dessa frågor kan tolkas uti-
från vad som når rätten i form av externt underlag och vad som
kommer ut från rätten i form av domskäl och domslut. 

Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna studie att belysa
och granska: 

1. rättsfallens sakunderlag (detaljplaner, miljökonsekvensbe-
skrivningar (MKB), sökandens samt kommunens och hög-
skolornas inlagor till rätten), 

2. domskäl och domslut samt  

3. sakuppgifter som framkommit efter rättsprövningen.

Granskningen av sakunderlaget syftar till en bedömning av om
rätten har haft tillgång till ett adekvat och tillräckligt material.
Detta underlag sammantaget med domskäl och domslut ger en
grund för att värdera rättens metod och resultat med avseende
på validitet och reliabilitet, två grundläggande begrepp inom
forskningsmetodik (36). Tillämpade i detta sammanhang avser
de om rättsskipningen kan sägas vara giltig, dvs. om den hante-
rar begrepp, värden och kriterier i enlighet med lagstiftningens
syften samt om rättsskipningen präglas av tillförlitlighet, dvs.
systematik och konsekvens.  
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Metod

Studien baseras på en text- och bildanalys. Regeringens proposi-
tion (42), riksdagens betänkande (49), detaljplaner (60, 63),
MKB (57, 69) samt rättens akter och domar i respektive fall (44,
45) har studerats. De muntliga förhandlingarna i rätten liksom
dess syn på plats har följts i båda målen. Vidare har en av staden
under rättsprövningen refererad utredning (64), som icke ingavs
till rätten, granskats liksom handlingar som inkommit till rege-
ringen under dess förnyade prövning av fysikcentret (27, 55). 
Studien begränsas geografiskt till området vid Albanoberget,
även benämnt Roslagstullsberget, och dess omedelbara närhet.
Domen om Norra länken behandlar även andra områden (44).

Det är ett omfattande material som granskats och en grann-
laga uppgift att göra ett urval för att belysa det. Principen har
därvid varit att med exempel söka visa på huvudlinjer i sakfram-
ställningarna samt belysa bedömningskriterier och framträdan-
de aspekter av projektens konsekvenser. 

I tidigare studier har aktuell lagtext problematiserats (52, se

kapitel 8) samt planernas beskrivning av kulturvärden visats
ha avsevärda brister (53, se kapitel 9). I denna studies beskriv-
ning av sakunderlaget läggs därför mer vikt vid naturvärdena.
Betydelsen av MKB har motiverat att de särskilt lyfts fram. Det
som anges som brister i dem gäller även för detaljplanen i
övrigt. Då det är främst kommuner som försvarar planer vid
rättsprövningar beskrivs ej regeringens yttranden till regerings-
rätten. I målen finns olika antal sökanden. Oavsett antalet
benämns de som sökanden. 

De båda målen har föredragits av samme regeringsrättsse-
kreterare. Ett av fem regeringsråd har ingått i båda målen och
dessutom varit referent i ena målet. Samråd har skett mellan de
båda grupperna av regeringsråd. Synpunkter som meddelats i
ett av målen har därigenom haft en naturlig spridning till det
andra målet. När de båda målen berör samma område refereras
till handlingar i det mål där en ståndpunkt uttrycks tydligast. 

Författaren vill anmäla att han efter förfrågan från sökanden
biträtt med sakkunnigyttranden som behandlar begreppet historiskt
landskap och aspekter av kulturvärden i relation till planerna (2, 15). 

Resultat, analys och kommentarer

Vad som framkommit är värt en detaljerad redogörelse. Av
utrymmesskäl begränsas emellertid denna text till att ge en
övergripande bild av materialet och de frågor som därvid reses.
Resultaten disponeras enligt följande:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
del 1. Tunnelmynningar samt gång- och cykelväg vid Albanoberget

del 2. Fysikcentrum vid Albanoberget

del 3. Väg genom Lill-Jansskogen 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De olika projektens placering i landskapet illustreras i figur 1.
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del 1. Tunnelmynningar samt gång- och
cykelväg vid Albanoberget 

Projektet
Anläggningarna – två betongrör från tunnelmynningar för Norra
länken och över dessa en c:a 200 m lång friliggande gång- och
cykelväg (60, 63) – berör Albanobergets förkastningsbrant som
tillsammans med Bellevue och stenstadens front utgör väggar för
landskapsrummet vid Roslagstull (figur 1, 2, 12).

Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningar. Tunnelmynningarna beskrivs
som ett ingrepp i en naturmiljö (69:51), medan uppgifter om
platsens roll som kulturmiljö saknas. Vad gäller gång- och cykel-
vägen saknas helt uppgifter om projektet (57). Adekvata illustra-
tioner av projekten saknas. Med adekvat åsyftas en tydlig, icke
förskönad bild av projektet från relevanta marknära perspektiv.
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FIGUR 1. Planområdet med omgiv-
ningar. De olika projektens 

lokalisering har angivits tunnelmyn-
ningar (A), gång- och cykelväg (B),

fysikcentrum (C) samt väg- och väg-
bro (D). Platser där fotografier tagits

är markerade med (E) för FIGUR 2,
(F) för FIGUR 4, (G) för FIGUR 5-10

och (H) för FIGUR 11. Områdets pla-
cering i parken framgår av kartor

och flygbilder i appendix.
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Sökandens texter. Projekten beskrivs. Gång- och cykelvägen,
c:a 4 m bred och 200 m lång, på skrå längs Albanoberget skulle
medföra att bl.a. minst 15 äldre och medelålders lövträd fälls
(10:5). Från tunnelmynningarna skulle betongrör, vardera 8 m
breda och 5 m höga, komma att sticka ut c:a 10 m från förkast-
ningsbranten (1:6). 

Sökanden menar att anläggningarna skulle medföra såväl
intrång som skada enligt NRL 3:7 (8:10-11) och påverka följan-
de kulturvärden negativt: 

1. förkastningsbranten som inramning för Bellevue som eng-
elsk park, 

2. dess roll för den historiska gränsen mellan stenstaden och
parklandskapet, och

3. immateriella kulturvärden knutna till berget genom bl.a.
bildkonsten.

Sökanden stödjer sig på officiellt material och yttranden från
sakkunniga. För exempel på källor och en fördjupad bakgrund i
dessa avseenden, se kapitel 9. Det finns emellertid skäl att här
referera två yttranden. Magnus Olausson, expert på den engel-
ska parken, ger en bild av dess idé med växelspel mellan gestal-
tade partier och ren naturmark, där Albanobergets mäktiga för-
kastningsbrant är en organisk del av det historiska landskapet
och en del av Bellevueparkens skyddsområde. Han beskriver
också tanken med parken som del i ett gränslöst landskap
(13:2). Carl Magnus Rosell, verksam vid Kommittén för
Stockholmsforskning, sätter in Albanoberget i sitt sammanhang
av det klassiska romerska landskapet, Gustav III:s italienska
resa, den efterföljande namngivningen och hur berget ingår i en
landskapsvision som Rosell menar skulle skymmas av de före-
slagna anläggningarna (14). 

Sökanden anför även att anläggningarna skulle leda till
skada på naturvärden. I ett yttrande tar Bengt Ehnström, forsk-
ningsledare vid Artdatabanken, sin utgångspunkt i bevarandet
av biologisk mångfald och menar att en mycket svag länk i för-
bindelsevägar mellan biologiska kärnområden, som är nödvän-
diga för arters fortlevnad, berörs av anläggningarna. Ehnström
väger samman effekterna av gång- och cykelvägen med fysikcen-
tret (se nedan) och finner att de skulle ”försvaga denna förbin-
delselänk påtagligt” (5:2).     

Kommunens texter. Stockholms stad anför att det aktuella
området, benämnt Roslagsparken, är att betrakta som exploate-
rad mark, samt att förkastningsbranten, och då särskilt vid det
planerade tunnelpåslaget, har utsatts för stenbrytning (3:bil. 2).
Att området i detaljplanen anges som park och natur redovisar
omfattningen av kommunens åtagande i fråga om markpartiets
skötsel och ”har inget att göra med begreppen parklandskap och
naturmiljö i NRL:s mening” (3:9).

Med stöd av en ny, fördjupad utredning (64) framförs att
planområdet nu, till skillnad från tidigare (59), inte definieras
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som en spridningsväg mellan kärnområdena Norra Djurgården
och Ulriksdal utan som en buffertzon och att planen inte står i
strid med det skydd som NRL 3:7 är avsedd att ge naturvärdena
(3:8, 18:5-6).

Vad gäller tunnelmynningarna anförs att de ligger utanför
nationalstadsparken, men även om de inte skulle göra det
menar man att det är fråga om ett exploaterat område och att
anläggningarna därmed inte är i strid med NRL 3:7 (3:9, 14).

Domarna

Rätten behandlar anläggningarna i två olika domar. Beträffande
tunnelmynningarna anses det inte klarlagt att de ligger innanför
gränsen för nationalstadsparken och att NRL 3:7 därför inte är
tillämplig i detta avseende (44:6). För områden som ligger utan-
för parken gäller de grundläggande bestämmelserna i NRL 2:6
första stycket. Där anges bl.a. att mark- och vattenområden som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas
natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så
långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- och kulturmiljön. Rätten anför i detta avseende 
följande (44:6): 

Regeringsrätten finner vidare att de planerade åtgärderna, som innebär att tun-

nelmynningarna läggs i den i denna del redan förut av stenbrytning påverkade

branten, inte medför någon påtaglig skada på de värden som bestämmelserna i

2 kap. § 6 NRL är avsedda att skydda.

Vad gäller gång- och cykelvägen anför rätten att (45:6):

Den skall dock dras i omedelbar anslutning till ett område som redan tagits i

anspråk för trafikändamål och bergssluttningen är påverkad av senare tids bryt-

ningar. Det område där vägen skall gå fram måste därför i sin helhet anses vara

exploaterat ( jfr vad som nedan sägs under rubriken Fysikcentrum). Det kan där-

för inte anses medföra intrång i nationalstadsparkens parklandskap eller natur-

miljö eller skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.   

Analys och kommentarer

Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanerna har avse-
värda brister. Projekt finns ej med i MKB:n, värdebeskrivningar
liksom adekvata illustrationer lyser med sin frånvaro. Sökanden
söker rätta till dessa brister och anför i övrigt en linje där områ-
dets värden hävdas. Sammantaget får därigenom rätten anses
ha ett tillräckligt sakunderlag. Sökanden anför alltså en värde-
linje, medan staden hävdar att det rör sig om en exploaterad
miljö. Rätten går på den senare linjen. 

Rättens bedömning av intrång i parklandskap eller natur-
miljö kommenteras under rubriken ”Fysikcentrum vid Albano-
berget”. Här fokuseras istället på att rättens domskäl implice-
rar att för att området ”i sin helhet anses vara exploaterat” (en
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utsaga vilken i sig kan ifrågasättas) utesluts att gång- och cykel-
vägen leder till skada på det historiska landskapets natur- och
kulturvärden. Frågan är emellertid vad rätten menar att
”exploateringen” utesluter. Detta behandlas under följande
rubriker: 

1. Är området del av ett historiskt landskap?   

2. Har området natur- och/eller kulturvärden?

3. Uppstår skada på natur- och/eller kulturvärden? 

1. Är området del av ett historiskt landskap? Om rätten
menar att planområdet inte är en del i det historiska landskapet
på grund av ”exploateringen” har den fel, ty av lagens förarbeten
framgår att även exploaterade miljöer, såsom bebyggelsemiljöer,
ingår i ett historiskt landskap (42:8-9). Låt oss istället anta att
rätten menar att området är en del av det historiska landskapet. 

2. Har området natur- och/eller kulturvärden? Menar rätten
att ”exploateringen” gör att det inte finns natur- och kulturvär-
den i området idag? För analysen av denna fråga har vi skäl att
börja med frågan om det någonsin har funnits natur- och/eller
kulturvärden i området. Att döma av domskälen borde rätten
svara ja på den frågan, ty dessa implicerar att någon form av
värden har minskat när åtgärder gjort det till ett ”exploaterat”
område. Alltså måste vi anta att rätten menar att minst en av de
båda värdetyperna (natur eller kultur) någonsin har existerat
och att minst ett av dessa värden har minskat genom att områ-
det påverkats av de av rätten nämnda åtgärderna. 

Nästa fråga är om det finns några natur- och kulturvärden
idag. Härvid måste man ta ställning till varför det fanns värden
som inte längre finns. Rätten kan mena att tidigare påverkan på
området är av den arten att det helt har förlorat sina natur-
och/eller kulturvärden. Låt oss därför penetrera denna möjlig-
het något och då utgå från naturvärden. 

Landskap konstitueras av bl.a. berg, dalar, skog, ängar,
vattendrag och sjöar. Dessa komponenter måste därför rimli-
gen betraktas som olika former av naturvärden. Låt oss därför
anta att rätten menar att åtminstone naturvärden har existerat
i det aktuella området och att en helt opåverkad förkastnings-

1 7 8

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g

FIGUR 2. Albanobergets 
förkastningsbrant vid Roslagstull

alldeles norr om Stockholms sten-
stad. I förgrunden Roslagsvägen och

till vänster om bilden ligger den
engelska parken Bellevue. I fonden
skymtar Brunnsviken. Två tunnel-

mynningar skall enligt planerna för
Norra länken placeras till vänster

om björken och över dessa en 200
meter lång gång- och cykelväg på

skrå längs berget. För vidare 
förklaring se texten.
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brant och träd intill den representerar naturvärden. 

Dessa värden kan i sin helhet förstöras genom att t.ex. berget
sprängs bort och träden sågas ned. Domskälen implicerar att
genom att ”bergssluttningen är påverkad av senare tids bryt-
ningar”, så har värden minskat. Spåren av ”senare tids brytning-
ar” finns emellertid i en begränsad del av berget och kräver en
nära okulär besiktning för att upptäckas. Förkastningsbrantens
värde kan därför rimligen inte ha minskat på ett avsevärt sätt av
de brytningar som ägt rum. Än mindre kan de värden som trä-
den representerar ha påverkats. Alltså måste en betydande del
av de ursprungliga naturvärdena finnas kvar.

Skulle då det faktum att berget ”ligger i omedelbar anslut-
ning till område som redan tagits i anspråk för trafikändamål”
förta naturvärdet hos förkastningsbranten eller träden i sig?
Roslagsvägen ligger sedan 1700-talets början i dalen mellan
Bellevue- och Albanobergen (14). Den har icke påverkat förkast-
ningsbranten eller träden (jfr. figur 12). 

Dessa överväganden har väsentligen en biocentrisk utgångs-
punkt. Naturen har ett egenvärde. Biologisk mångfald kan vär-
deras utifrån detta perspektiv. En annan utgångspunkt är den
antropocentriska. Naturen värderas med människan i centrum,
t.ex. utifrån friluftslivets centrala begrepp naturupplevelse och
miljöombyte (29:9). Att området ”tagits i anspråk för trafikän-
damål” påverkar vår upplevelse av det. Men upplevelsen av
området är en sak, upplevelsen av landskapsrummets väggar en
annan. Den mäktiga förkastningsbranten utgör som naturele-
ment en fundamental kontrast till trafikens rörelse och den
intilliggande storstaden. Man kan hävda att den därför är en
viktig komponent i upplevelsen av natur och miljöombyte. Låt
oss ändå ligga kvar vid bedömningen att trafiken påverkar
denna aspekt av antropocentriskt definierade naturvärden nega-
tivt. Men är det i så fall rimligt att hävda att den negativa inver-
kan är så stor att dessa former av naturvärden ej längre existerar
(se figur 3)? 
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FIGUR 3. Modell till stöd för analys av
nivåer av biocentriska och antropo-
centriska naturvärden samt kultur-

värden (materiella och immateriella)
i ett landskap, här förkastningsbran-

ten vid Roslagstull. Modellen utgår
från ett naturlandskap utan kultur-

värden. Kulturvärdena är således
”nollställda”, medan biocentriska

och antropocentriska naturvärden
existerar och markeras med en

streckad linje. Pilarna i figuren an-
ger effekter skapade av människan.

De fyllda delarna av staplarna för
naturvärdena söker illustrera dagens
ungefärliga värdenivåer. Stapeln för
kulturvärden söker illustrera att det
idag existerar en värdenivå vilken är

uppbyggd av minst tre värden som
markeras med respektive pil. De är

väsentligen opåverkade av de aspek-
ter som har minskat naturvärdena.

För vidare förklaring se texten.



Av ovanstående resonemang ter det sig svårt att dra slutsat-
sen att det idag inte existerar naturvärden i området. Hur är det
då med förkastningsbrantens roll för kulturvärdena? Sökanden
har angivit tre värden vilka har sin utgångspunkt i den engelska
parken, bildkonsten och kontrasten mellan stenstaden och par-
ken (figur 3). De domskäl som anförs minskar åtminstone ej de
två först nämnda värdena.   

För frågan om skada är det av vikt att karakterisera värdena
och söka ange deras storlek. Sökanden menar att natur- och kul-
turvärdena är knutna till växtligheten och förkastningsbrantens
karaktär av naturelement och att de sammantaget måste anses
vara stora. Vi vet alltså inte hur rätten ser på dessa frågor, men
det vore märkligt om den ansåg att den negativa inverkan av
”exploateringen” helt skulle ha förtagit områdets natur- och kul-
turvärden. Låt oss därför anta att rätten menar att någon form
av natur- och kulturvärden finns kvar. 

3. Uppstår skada på natur- och/eller kulturvärden? Då åter-
står frågan om rätten anser att projektet inte medför skada på
områdets natur- och/eller kulturvärden. Ett sådant utfall kan
uppstå i två situationer: 1) de existerande värdena är så små att
den förändring i negativ riktning som krävs för att inga värden
skall återstå är mindre än den som definierar lagens rekvisit för
skada, dvs. negativ inverkan av någon betydelse, eller 2) förän-
dringen är så liten att skada inte uppstår.

Om man anser att områdets natur- och kulturvärden är av
minst ”någon betydelse”, vilket ter sig rimligt, faller det första
alternativet bort. Är då den omgestaltning till följd av en gång-
och cykelväg ”på skrå” längs förkastningsbranten en negativ
påverkan av någon betydelse? Här kan vi jämföra med de åtgär-
der som har skett i området i form av brytning av berg och att
området tagits i anspråk för trafikändamål, vilka rätten tar som
intäkt för att hävda att områdets värden är påverkade i en nega-
tiv riktning som uppenbarligen är av någon betydelse. Måste då
inte gång- och cykelvägen också vara en negativ inverkan av
någon betydelse? I så fall är den logiska följden av domskälen
att detaljplanen leder till skada på områdets natur- och/eller
kulturvärden, alltså tvärtemot domslutet. 

Det enda kriterium som rätten angivit för skada på det histo-
riska landskapets natur- och kulturvärden är ”storlek och synin-
tryck”. Rätten gör det i sin behandling av fysikcentret (se nedan).
Applicerat på gång- och cykelvägen längs förkastningsbranten
torde synintrycket påverkas i negativ riktning av någon betydel-
se och därmed medföra skada. Detta påverkar både kulturvär-
den och antropocentriska naturvärden.

Rätten berör inte inverkan av gång- och cykelvägen på den
biologiska spridningsvägen genom den avverkning av träd som
skulle krävas. Dessa aspekter är främst knutna till biocentriska
naturvärden. Inget av domskälen minskar vegetationens värden
i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att rätten på intet sätt
kommenterar denna fråga.  
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Vi vet ej var rätten börjat respektive avslutat sin eventuella
analys. Men om den kommer fram till en bedömningsprincip att
tidigare påverkan i negativ riktning legitimerar nästa negativa
påverkan är det en tillämpning av miljölagstiftningen som är
bekymmersam. Vad värre är, det finns skäl att tro att regerings-
rätten har knäsatt detta förhållningssätt. Rättens behandling av
tunnelmynningarna och betongrören för Norra länken är ett av
flera tecken som tyder på det. Som skäl för att dessa inte skulle
utgöra en bestående negativ inverkan på de skyddade intresse-
na, dvs en påtaglig skada, anger rätten att de läggs i en del av
förkastningsbranten som redan påverkats av stenbrytning. Det
blir här tydligt att en liten, knappt synlig, negativ förändring får
legitimera en mycket påtaglig negativ förändring. 

Avslutningsvis ser jag skäl att kommentera domarna med
citat ur tidigare handlingar från Stockholms stad:

Bergets kant under Roslagstulls sjukhus är kraftfull, oförstörd vacker. Tunnel-

påslaget med ovanliggande gång- och cykelväg är ett känsligt ingrepp i berget

(62:13). Den karaktäristiska bergsväggen vid Roslagstull utgör en tydlig vägg i

gaturummet och landskapsrummet som förstörs av tunnelpåslaget (61:23).

del 2. Fysikcentrum vid Albanoberget

Projektet
Fysikcentret, avsett för Stockholms Universitet och Tekniska
Högskolan (KTH) (här benämnda högskolorna), var tänkt att bli
en 210 m lång och 25 m hög byggnad med en storlek på c:a 35 000
kvm, vilket motsvarar 3.5 hötorgsskrapor. Byggnadens höjd mot-
svarar ett normalt sexvåningshus från 1800-talets slut i innersta-
den. Husets höjd över havet, tillika Brunnsvikens yta, skulle bli
38.5 m (+38.5 m). En kupoldel skulle få höjden +50.5 m. Av cen-
trets fasad mot Brunnsviken avsågs hälften vara glasad, varav ett
sammanhållet glasparti skulle bli 13 x 120 m stort. Huset skulle
komma att dölja större delen av Albanobergets norra sluttning vil-
ken utgör en vägg för landskapsrummen vid Haga-Brunnsviken,
Albano och Norra Djurgården (figur 1 och 4).
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FIGUR 4. Vyn från Kungl. begrav-
ningsplatsen i Hagaparken mot syd-

ost. Till vänster i bild Kräftriket, i
mitten Albanoberget och till höger

Bellevue. Fysikcentret skulle placeras
vid den gula byggnaden vid

Albanoberget. Kommunen och hög-
skolorna har aldrig presenterat en

bild av hur centret skulle te sig från
det nära parklandskapet. Fotot är

taget med en vidvinkelkamera som
gör att avståndet i djupled uppfattas
som längre än det i själva verket är.



Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningen. Adekvata illustrationer av
projektet saknas. Texten om kulturvärden berör endast bebyg-
gelsen vid f.d. Roslagstulls sjukhus och är således mycket brist-
fällig (jfr. kapitel 9). Avsnittet om naturvärden utgår från
dimensionen biologisk mångfald. Området anges som en svag
länk där spridningsmöjligheterna bör förbättras (57:9): 

Den befintliga vegetationen är därför värdefull. Vegetationen utgörs av en näst

intill sammanhängande bård sparad naturmark, bitvis mycket smal, med ädla

lövträd, tall och björk. 

Konsekvenserna för naturvärdena beskrivs inte. När det anges
att ”Den föreslagna byggnaden vid bergets norrsluttning har pla-
cerats nedanför slänten och lämnar skogsbacken till största
delen orörd” beskriver det situationen 95-05-30 (57:10). Senare
under planprocessen förskjöts byggnaden 25 m in i ovan nämn-
da naturmark utan att MKB:n ändrades. 

Denna del av studien har för enkelhetens skull delats upp under
följande rubriker:

• Uppstår skada på det historiska landskapets antropocentris-
ka natur- och/eller kulturvärden?

• Uppstår intrång i parklandskap eller naturmiljö eller skada
på det historiska landskapets biocentriska naturvärden?

Uppstår skada på det 
historiska landskapets antropocentriska 
natur- och/eller kulturvärden?

Sakunderlaget
Sökandens texter. Sökanden menar att byggnaden skulle skada
följande värden i det historiska landskapet: 

1. det engelska parklandskapet vad gäller dess gränslöshet och
fond för siktlinjer, 

2. friluftsliv vad gäller naturupplevelse och miljöombyte,

3. den tydliga gränsen mellan stad och parklandskap vid
Roslagstull – Norrtull samt

4. grundkaraktären av hus i park i institutionsbältet. 

Man stödjer sig på yttranden från olika officiella instanser och
sakkunniga. För en fördjupad bakgrund se kapitel 9. Det finns
skäl att återge några av sökandens citat (9:11) ur Stockholms och
Solna kommuners program för planering inom området från
1992 (58:22):

Ur friluftslivets synpunkt är den omgivande kultur- och naturparkens storlek

och natursköna landskap viktiga förutsättningar för upplevelsen, som ej får stö-
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ras av förändringar inom institutionsområdet. Eventuell ny bebyggelse inom

institutionsområdet måste anpassas till landskapets karaktär så att dess natur-

värden inte försämras. 

Det innebär att landskapsanalysen skall ges stor betydelse som underlag för

bedömning av förändringsmöjligheter. Landskapets topografi med skogsbackar

och öppna dalstråk, skogsbryn som naturliga gränser mot öppna partier, särskilt

värdefulla naturpartier m.m. är viktiga att beakta. Institutionsområdets gräns

mot naturområdet i öster bör ej ändras så att den forna jaktparkens öppna fält

och skogsklädda höjder störs av bebyggelse. Inte heller får några förändringar

ske som stör det natursköna landskapet kring Brunnsviken.

Mer specifikt uttrycker staden vikten av Albanobergets norra
sluttning i ett förslag till översiktsplan för området (61:24) vilket
sökanden bifogat (10):

Inom avgränsat bebyggelseområde finns en vegetationsklädd norrsluttning som

är av största vikt som landskapselement och som fond i siktlinjerna från

Hagaparken. 

Sökanden citerar även Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (47, 54:25): 

Om känslan av att vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att

kunna förbli en oas för stressade stadsbor. Här ligger områdets verkligt strate-

giska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste beva-

ras och att inga störande element får tränga sig på.

Hur ter sig då fysikcentret sett från parklandskapet? I plan-
handlingarna redovisas det i en skissartad teckning från vad
som kan uppfattas som Kräftriket (60:13). Först i samband med
den muntliga förhandlingen i rätten presenteras projektet i ett
bildmaterial (7). Där saknas illustrationer av projektet från det
kringliggande parklandskapets marknivå (Norra Djurgården,
Bellevue, södra Hagaparken), medan en bild från Koppartälten
vid pelousen i Hagaparken redovisas. Efter studium av denna
bild hävdar sökanden att den är felaktig och att centrets synlig-
het i verkligheten skulle bli mer än dubbelt så stor (11, 12:6-10)
(figur 5-7).   

Kommunens och högskolornas texter. De hävdar att deras
bildmaterial är korrekt (16:5-6) och menar bl.a. att (18:8-9): 

Genom byggnadens böjda form och att den vänder en gavelspets mot

Brunnsviken kommer dess storlek och längd emellertid inte att kunna upplevas

annat än på nära håll inom industriområdet. Sedd på längre håll, från

Brunnsvikens vatten eller pelousen vid Haga, syns huvudbyggnaden utan att

dominera utsikten. Jämfört med de byggnader som rivs är inverkan positiv.

Huvudbyggnadens byggnadskropp sedd från t.ex. Hagaparken sticker inte upp

så att den bryter stadslandskapets silhuett. 

Kommunen anför vidare att en modifiering av husets höjder och
läge lett till att (17:4-5):
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FIGUR 5. Vyn från Koppartälten 
vid pelousen i Haga 1997. 

(Foto ur ref. 7.)

FIGUR 6. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 1997. Detalj-

förstoring av den plats där fysikcentret
skulle komma att placeras. 

(Foto ur ref. 7.)

FIGUR 7. Detaljförstoring av exploatö-
rens bild av fysikcentrum vid rättspröv-

ningen. Sökanden hävdade att denna
bild var gravt manipulerad och att den

verkliga synligheten skulle bli mer än
dubbelt så stor. Sökanden menade att

huset skulle bli högre samt ha en större
utbredning i sidled. Dessutom hävdades

att grönska påförts i jämförelse med 
FIGUR 5 OCH 6 (se pil till höger) samt att

grönska som ligger bakom centret
nyttjats för att dölja byggnaden

(se pil till vänster). (Foto ur ref. 7.)
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FIGUR 10. Regeringsrätten upphävde detalj-
planen för fysikcentrum p.g.a. en väg i Lill-
Jansskogen. Exploateringsintressenterna
ville därvid att regeringen skulle ta bort den
del av planen som underkänts av rätten och
sedan godkänna resten. Miljöorganisa-
tioner bedrev samtidigt en kampanj mot att
felaktig information från exploatören även
skulle få gälla som beslutsunderlag i rege-
ringen. I det skedet lämnade exploatören in
ett nytt bildmaterial till regeringen hösten
1998 (55). Här visas en detaljförstoring av
det. Sökanden menade att denna bild var
korrekt med avseende på höjd och utbred-
ning i sidled, men att den nedre delen av
bilden täckts med påförd grönska samt
grönska som i verkligheten skulle ligga ba-
kom centret (se pilar). Den verkliga synlig-
heten av centret skulle, enligt sökanden, bli
c:a 25 procent större (27). (Foto ur ref. 55.)

FIGUR 8. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 2002 med fysikcen-
trum byggt. Skillnaden i landskaps-
bild jämfört med FIGUR 5 kan jämfö-
ras med Regeringsrättens utsagor i
domen (se texten).

FIGUR 9. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 2002 med fysikcen-
trum byggt. Detaljförstoringen kan
jämföras med de bilder av centret
som exploatören presenterat i olika
stadier, se FIGUR 7 OCH 10.



Roslagsberget fortsätter att dominera ut mot Brunnsviken och Hagaparken, som

det alltid gjort, och som Gustav III och hans arkitekter avsåg.....Sett från pelou-

sen bryter huset inte horisonten och bergsplatåns lövträd rår över huset. 

Om centrets fasad anförs (17:5):

Fördelningen av öppna och slutna partier har medvetet valts för att just åstad-

komma en uppdelning av fasaden. Det glasade partiet innebär att huset är en

levande miljö även under kvällstid, vilket har en positiv verkan i det låglänta

landskapet utanför. 

Kommunen menar att institutionsbältet karakteriseras av ”bygg-
nader i park” som mycket väl kan vara storskaliga bara de är
medvetet infogade i landskapet (18:4).

Domen
Rätten anför att (45:10-11):

Nästa fråga att besvara är då om byggnaden kan anses skada det historiska land-

skapets natur- och kulturvärden i övrigt. Härvid blir byggnadens storlek och

synintrycket av den från olika områden inom nationalstadsparken av betydelse. 

Regeringsrätten har i denna del haft tillgång till olika ritningar och illustra-

tioner och också besökt platser inom nationalstadsparken från vilka byggnaden

kommer att bli synlig. De platser som främst är aktuella är Kräftriket, Kungliga

begravningsplatsen samt pelousen och koppartälten i Hagaparken. 

Anmärkas skall att byggnadens svängda form gör att den knappast i sin hel-

het kommer i blickfånget från någon av de angivna platserna. Den är inte heller

den enda byggnad som – beroende på varifrån man betraktar området – höjer

sig över horisontlinjen eller framträder inom trädridån. Ett flertal byggnader har

denna effekt. Vad särskilt gäller synintrycket från Kräftriket påverkas detta

påtagligt av de omkringliggande anläggningarna, bl.a. den tungt trafikerade

Roslagsvägen. Tillkomsten av ytterligare en byggnad, om än av betydande stor-

lek, kan inte anses leda till någon skada på de angivna värdena. Inte heller syn-

intrycket från pelousen och koppartälten i Hagaparken torde komma att påver-

kas i någon omfattning. Avståndet är långt och det finns redan ett antal andra

mycket markerade byggnader som är klart urskiljbara inom trädridån.

Fysikcentrum torde därför endast i marginell utsträckning förändra denna syn-

bild. Sedd från Kungliga begravningsplatsen torde byggnaden komma att fram-

träda mot horisonten över trädsilhuetten. Detsamma gäller från Bellevueudden.

Även i dessa fall gäller dock att den inte kommer att vara den enda synliga större

byggnaden utan en av flera byggnader som framträder på liknande sätt.

Sammantaget finner Regeringsrätten att tillkomsten av byggnaden inte kommer

att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Analys och kommentarer   
Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanen har avsevär-
da brister. Det saknas adekvata värdebeskrivningar och illustra-
tioner. Sökanden söker rätta till dessa brister och anför i övrigt
en linje där områdets värden hävdas. Sammantaget får därige-
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nom rätten anses ha ett tillräckligt sakunderlag. Det innebär
emellertid inte att det är ett entydigt sakunderlag. Rätten har
fått brottas med både frågan om hur projektet ser ut och vilka
värdena är. 

Följande aspekter behandlas vidare: 

1. Rättens hantering av värden och skadekriterium

2. Exempel på undertryckt information

3. Värdefrågan 

1. Rättens hantering av värden och skadekriterium. Liksom
när det gäller förkastningsbranten vid Roslagstull anger inte rät-
ten hur den ser på värdefrågan, dvs. utgångspunkten i själva
bedömningen. Detta är ett kritiskt problem, ty utan värden finns
heller ingen grund för kvalificering av det skadekriterium som
anges, nämligen ”byggnadens storlek och synintrycket”. Kriteriet
implicerar emellertid att rätten menar att det finns minst ett
värde som centrets inverkan skall jämföras med. Men det är allt-
så oklart vilket eller vilka. Genom att penetrera domen kan vi
emellertid se hur rätten hanterar sin värdering och specificerar
vissa skadekriterier.

a. De platser som främst är aktuella är Kräftriket, Kungliga begravningsplatsen

samt pelousen och koppartälten i Hagaparken. Anmärkas skall att byggnadens

svängda form gör att den knappast i sin helhet kommer i blickfånget från någon

av de angivna platserna. Den är inte heller den enda byggnad som – beroende på

varifrån man betraktar området – höjer sig över horisontlinjen eller framträder

inom trädridån. Ett flertal byggnader har denna effekt. 

Utgångspunkterna för bedömningen – ”de angivna platserna” –
påverkar naturligtvis synintrycket. Frågan är därför om inte fler
platser borde ha valts för att få en fylligare bild av projektets
inverkan. Varför väljer t.ex. rätten att inte betrakta projektet
från Lill-Jansskogen på Norra Djurgården trots att det är ett
perspektiv som förs fram av sökanden (10)? Därifrån ser man
husets fasad framifrån, dvs. det håll där huset kanske är som
mest synligt (se figur 4 i kapitel 11).

Rätten utför sin syn i januari månad. Inom trädridån ser den
hus, vilket får ursäkta hus framför trädridån. Sommarbilder ger
en annorlunda belysning av frågan (figur 4). Trädridån är
lövad. Landskapsrummets väggar har slutits. Synintrycket är
förändrat. Men det är att märka att rätten anger just synligheten
av hus liksom att hus höjer sig över horisontlinjen som något
negativt. Därmed, och det är viktigt, har den också antytt vissa
skadekriterier som det finns fog för.

b. Vad särskilt gäller synintrycket från Kräftriket påverkas detta påtagligt av de

omkringliggande anläggningarna, bl.a. den tungt trafikerade Roslagsvägen.

Tillkomsten av ytterligare en byggnad, om än av betydande storlek, kan inte

anses leda till någon skada på de angivna värdena. 
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För rätten ger ”de omkringliggande anläggningarna” upphov till
ett synintryck som uppenbarligen är negativt. Det får i denna
del av domen urskulda ytterligare byggnadsvolymer. Med det
bildmaterial rätten i denna del har tillgång till är det tydligt att
berget, en av landskapets storformer, i hög grad skulle döljas av
byggnaden. Detta är dock inget som rätten kommenterar.

c. Inte heller synintrycket från pelousen och koppartälten i Hagaparken torde

komma att påverkas i någon omfattning. Avståndet är långt och det finns redan ett

antal andra mycket markerade byggnader som är klart urskiljbara inom trädridån.

Fysikcentrum torde därför endast i marginell utsträckning förändra denna synbild. 

Återigen åberopas byggnader inom trädridån, medan centret
hamnar framför trädridån. Men frågan är vilken bild av projek-
tet rätten bedömer ärendet utifrån. Då rätten i hög grad synes
lita på staden i andra avseenden kan man spekulera i att det är
stadens och högskolornas bild som man utgår ifrån. Då blir
möjligen domskälen mer begripliga. Men, vad menar rätten det
är som gäller: Påverkas synintrycket inte i ”någon omfattning”
eller i ”marginell utsträckning”?

d. Sedd  från Kungliga begravningsplatsen torde byggnaden komma att fram-

träda mot horisonten över trädsilhuetten. Detsamma gäller från Bellevueudden.

Även i dessa fall gäller dock att den inte kommer att vara den enda synliga större

byggnaden utan en av flera byggnader som framträder på liknande sätt. 

Återigen impliceras att ”framträda mot horisonten över träd-
silhuetten” är ett skadekriterium och att en negativ förändring
får legitimera en annan negativ förändring. Jämför emellertid
domskälen med figur 4 (se även figur 2 och 3 i kapitel 11).

Finns det någon byggnad som framträder på ett sätt som kan
jämföras med en 210 meter lång och 25 meter hög byggnad
med en volym på 3.5 hötorgsskrapor? 

Det faktum att rätten från vissa perspektiv saknat och från
andra perspektiv haft gravt missvisande illustrationer av pro-
jektet kan, med hänsyn till domskälens utformning, tolkas
som att rätten missbedömt synintrycket. Men domen blir
ändå märklig då anläggningar i en del av domen anges påver-
ka synintrycket påtagligt och implicit negativt, medan en
mångfalt större anläggningsvolym så som den skulle framträ-
da från t.ex. Kungl. begravningsplatsen, ej motiverar rätten
till samma ställningstagande. Av det tidigare redovisade
framgår att rätten menar att om något påverkar i marginell
utsträckning så är det alltså inte skada, men synintrycket
ifrån denna del av landskapet kommer att påverkas avsevärt
mer än marginellt. 

e. Sammantaget finner Regeringsrätten att tillkomsten av byggnaden inte

kommer att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Uteslut meningens första ord – sammantaget – och domen talar
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ett annat språk. Hur ska då meningen tolkas? Minst två möjlig-
heter föreligger. Rätten kan mena att den uppfattar att byggna-
den från vissa perspektiv påverkar värden negativt, medan från
andra håll så ej är fallet. Om rätten har resonerat så måste det
ifrågasättas. Om en anläggning i något avseende, dvs. i det aktu-
ella fallet, från något enda relevant perspektiv leder till skada på
skyddsvärdena måste den anses vara lagstridig. I detta fall är de
centrala perspektiven de från det omkringliggande landskapet
Norra Djurgården och Haga-Brunnsviken, varav det förra över
huvud taget ej kommenteras av rätten (jfr. kapitel 11, figur 4).

En annan tolkning är att ”sammantaget” står för att tidigare
skador på skyddsvärdena får urskulda nya skador. Det är kanske
den mest sannolika tolkningen (jfr. tidigare i texten). Den lång-
siktiga konsekvensen av denna lagtillämpning är att den öppnar
för en fortgående värdeerosion.  

Sammanfattningsvis, analysen av domen motiverar ett ifrå-
gasättande av rättens perspektivval, validiteten i det sätt som
skadekriteriet ”storlek och synlighet” hanteras samt det faktum
att domskälen och slutsatserna av dessa är inbördes motsägelse-
fulla. Men det mest problematiska är att tidigare skador på
skyddsvärdena får urskulda nya skador. 

2. Exempel på undertryckt information. Ett sätt att närma sig
värdefrågan är att studera om och i så fall vilken information till
rätten som har undertryckts. Studiet av rättsfallets akt visar att
rätten inte har haft en helt lätt uppgift i det att stadens och,
märk väl, högskolornas texter är fulla av det som rätteligen bör
benämnas desinformation. Här skall tre exempel ges:

a. Det är numera klarlagt att kommunens och högskolornas
bild av centret sett från Koppartälten i Haga var gravt felaktig
(55). Den verkliga synligheten är dubbelt så stor som den som
visades för rätten (figur 5-10). Att något fel i bildmaterialet
skulle föreligga förnekades under rättsprövningen av kommun-
en och högskolorna (19:5-6). 

b. När sökanden för fram ovan nämnda citat från Stockholms
och Solnas program från 1992 (58:22) om att naturskönheten
och landskapsbilden ej får störas av förändringar inom institu-
tionsområdet hävdar staden och högskolorna att programmet
”förlorat mycket i betydelse med riksdagens antagande av försla-
get som utgör 3 kap. 7 § NRL.” (19:3). Så är emellertid icke fal-
let. I propositionen anges att (42:37):

Regeringen delar promemorians uppfattning, som stöds bl.a. av länsstyrelsen

och av föreningen Haga-Brunnsvikens vänner, att det av kommunfullmäktige i

Stockholms och Solna kommuner antagna gemensamma programmet för områ-

det i huvudsak bör kunna utgöra utgångspunkt för ett närmare planerings- och

åtgärdsarbete, som även bör omfatta områdets övergripande förvaltnings- och

utvecklingsfrågor. 
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I linje med detta anger länsstyrelsen i en rapport till rege-
ringen 1996 att samma program utgör den ”viktigaste
utgångspunkten för fortsatt översiktlig planering av områ-
det” (33:15).

c. När sökanden refererar till RAÄ enligt ovan (47, 54:25)
menar staden att citatet gällde den s.k. Japanskrapan och ej
är tillämpligt på centret. RAÄ:s utredning skedde mot bak-
grund av ett regeringsbeslut (41) att med stöd av NRL 6:2
begära att Stockholms och Solna kommuner skulle redogöra
för hur de ämnade tillgodose kulturmiljövårdens intressen
inom det område som sedan blev nationalstadspark. I utred-
ningen nämns inte med ett ord ”Japanskrapan”. Däremot
anges exempel som är tillämpliga på fysikcentret (47): 

Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste bevaras och att inga urbana

element får tränga sig på. Vissa olyckliga exploateringar har redan skett i

Brunnsvikens nordvästra hörn, t.ex. Scandic hotell, vilket mycket tydligt visar

hur storskalig bebyggelse i utkanten innebär ett markant intrång i landskaps-

rummet och en stor påverkan på landskapsupplevelsen. 

Detta är exempel från en omfattande vilseledande verksamhet
som naturligtvis medfört svårigheter för rätten att få klarhet i
värdefrågan. De visar samtidigt vilka som har uppfattats som
centrala värden och att projektets sanna påverkan uppenbar-
ligen ej tål att jämföras med dem (jfr. figur 11 samt kapi-

tel 11, figur 1-4).

3. Värdefrågan. Om man analyserar Albanobergets värden i
denna del framträder en bild som liknar den för förkastnings-
branten vid Roslagstull (se figur 3). Naturmiljön har drabbats
av sentida exploateringar som minskat dess biocentriska och
antropocentriska naturvärden. Men fortfarande finns betydan-
de värden kvar. Detsamma gäller kulturvärdena (se kapitel 9).

Det historiska landskapets övergripande värden i området
kan sammanfattas som: 1) landskapet och landskapsbilden,
vari ingår delvärdena Norra Djurgården, Brunnsvikens engel-
ska parker och en tydlig gräns mellan stad och land, samt 2)
institutionsbältet vari ingår delvärdena f.d. Veterinärhög-
skolan och f.d. Roslagstulls sjukhus (se kapitel 9).

Förutsatt att dessa värden är giltiga så får enligt lagen
inget av dessa värden skadas av tillkommande hus eller
anläggningar. Låt oss då fokusera på landskapet och land-
skapsbilden som är grundläggande natur- och kulturvärden i
nationalstadsparken (se kapitel 8 och 9). De är basala för
människors rekreation och friluftsliv, liksom för områdets
ekologiska värden inklusive dess biologiska mångfald, men
det är också landskapet och landskapsbilden som i hög grad
har stimulerat till områdets speciella kulturvärden.
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En central fråga för rättsskipningen är således vad det
innebär att något underordnar sig och inte skadar landskapet
och landskapsbilden. Grundläggande är härvid att inte bryta
horisontlinjer, att t.ex. bebyggelse ”bäddas in i grönska” och
att landskapsrummets väggar respekteras (24:43, 60; 65:26,
39). Men utöver de nämnda aspekterna behöver en anlägg-
nings eller byggnads form, storlek, färg, belysning och materi-
alval värderas vad gäller påverkan såväl dag som natt. Frågan
handlar bl.a. om balans mellan landskapets topografi samt
volymer och höjder hos hus och anläggningar. Det minsta
som måste respekteras är landskapets storformer. Dessa får
t.ex. inte döljas utan måste framträda som just dominerande
för att inte landskapets egenvärden ska förtas. 

Vi kan känna igen denna typ av kriterier i Stockholms och
Solna kommuners program för planering inom aktuellt områ-
de från 1992 (58:22) och som sökanden citerat (se ovan).
Dessa förhållningssätt harmonierar med de centrala begrep-
pen för friluftsliv – naturupplevelse och miljöombyte – liksom
de värden som utgår från det engelska parklandskapet, så
som de beskrivits i ett yttrande till rätten av konsthistorikern
Magnus Olausson (13):

Brunnsvikenområdet utgör en enhet där varje enskilt landskapsparti bildar

en ej utbytbar del av helheten. Denna helhet präglas av en växling mellan

kultiverade parkpartier och ren naturmark. De främsta historiska kulturvär-

dena i området, som är av helt överordnad art, utgörs av de under 1780-talet

anlagda engelska parkerna Haga, Bellevue och Tivoli, samtliga ritade av

Fredrik Magnus Piper. Denne trädgårdsskapare utgick alltid från topografis-

ka särdrag och renodlade dem ytterligare i de olika parkerna. Ett annat kän-

netecken var tydligt utsparade siktlinjer med klart angivande av fondmotivet.

Detta utgjordes inte sällan av en höjdpunkt i terrängen. Ett dylikt exempel är

Roslagstullsberget med Albano som utgör fondmotiv till perspektivet vilket

utgår från den stora pelousen i Hagaparken. På detta vis ville Piper skapa

känslan av ett gränslöst landskap med fria in- och utblickar.  

Det finns slutligen skäl att citera Stockholms stadsbyggnads-
nämnd år 1995 (66):

Nationalstadsparken definieras bl.a. av att parken ska dominera över byggna-

der och inte tvärt om. Husen ska stå fritt i park och grönskan ska vara det

väsentliga. När det gäller den föreslagna utformningen på Fysikcentrum döl-

jer byggnaden trädtopparnas horisont och dominerar landskapet genom sin

höjd och längd. 

Nämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att söka nya
lösningar för projektet. En miljöanpassad lösning togs också
fram under sommaren 1995. Då byggintressena ej accepterade
förändringar i projektet släppte staden fram den nuvarande
planen efter vissa smärre förändringar. Det var då som bygg-
naden ”förskjöts” in i naturmark (se nästa avsnitt). 
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FIGUR 11. Utblickar från Haga vid Gustav III:s paviljong före och efter fysikcentrets uppförande och en björks
hädangång. För jämförande bilder före och efter centrets tillkomst, se även KAPITEL 11, FIGUR 1-4.
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Uppstår intrång i parklandskap eller 
naturmiljö eller skada på det historiska 
landskapets biocentriska naturvärden?

Sakunderlaget
Sökandens texter. Sökanden menar att centret genom schakt-
ning i Albanobergets naturmark och fällning av 30-40 träd i en
svag biologisk länk skulle leda till intrång i parklandskap eller
naturmiljö och skada det historiska landskapets naturvärden (4,
8, 9). Sökanden stödjer sig på stadens utredning om naturvär-
den från 1992 (59), MKB:n från 1995 (57:9) samt yttranden från
forskningsledaren Bengt Ehnström vid Artdatabanken.
Ehnström menar att centret berör en mycket svag länk i biolo-
giska förbindelsevägar samt att effekten av fysikcentret sam-
mantagen med gång- och cykelvägens dito skulle ”försvaga
denna förbindelselänk påtagligt” (5:2). Han påpekar också vik-
ten av successioner av födosubstrat för hotade arter och menar
att planen även skulle leda till negativa effekter i det avseendet
(6:1) samt att centret genom sin längd och höjd skulle skapa ett
fysiskt hinder för organismers möjlighet att utnyttja den viktiga
spridningskorridoren mellan Norra Djurgården och Haga,
”Många av insektsarterna rör sig under trädtoppshöjd i sina
migrationer”, och huset överstiger denna höjd (6:3). Till detta
lägger Ehnström följande kommentar mot bakgrund av att c:a
hälften av centrets norra fasad skulle vara glasad (6:3):

Många insektsarter är endast flygaktiva under nattetid. Detta är mest påtalat

hos mellan ett och två tusen fjärilsarter, men uppträder även hos en mängd av

andra insekter, bl.a. flera rödlistade skalbaggar inom området. I en huskropp

samt ett nytt väg- och parksystem med en mängd belysningspunkter inom detta

område medför även detta en negativ inverkan för nattaktiva arter genom att

arterna låses fast vid ljuskällan under lång tid för att sedan lätt falla offer för

predatorer som fåglar och fladdermöss.

Kommunens och högskolornas texter. Det anförs att planom-
rådet i en ny utredning (64), till skillnad från tidigare, inte defi-
nieras som en spridningsväg mellan kärnområdena Norra
Djurgården och Ulriksdal (18:5-6) utan som en buffertzon och
att den nya utredningen ger stöd för att planen i inget avseende
står i strid med det skydd som NRL 3:7 är avsedd att ge natur-
värdena. 

Christer Wiklund, professor i ekologisk zoologi vid
Stockholms Universitet, kommenterar Bengt Ehnströms första
yttrande (5). Wiklund anger att han tagit del av detaljplanen
med MKB. Han menar att ”...jag kan inte inse att Fysikcentrum,
sin avsevärda storlek till trots, skulle innebära någon försämring
av nämnda förbindelselänk, särskilt inte i beaktande av nuva-
rande tämligen omfattande bebyggelse i området” (22:2). 

Christina Wikberger, ekologkonsult, begränsar sin bedöm-
ning till själva fysikcentrumbyggnaden. ”Påverkan under bygg-



tiden vilket skulle kunna påverka naturvärdena bedöms ej.” Hon
menar att det i den naturmark som skulle komma att påverkas
finns delar ”av högre värde (8 äldre tallar) som inte går att ersät-
ta på kort sikt, men har för den övergripande spridningsfunk-
tionen troligen en mindre påverkan” (21:1-2). 

Domarna
Rätten prövar först om intrång i parklandskap eller natur-
miljö kan uppstå och anför att (45:9-10):

Som har anförts av kommunen skall byggnaden uppföras inom ett i huvudsak

exploaterat område. Större delen av området utgörs i dag av asfalterad mark.

Där finns också två byggnader som avses rivas, renhållningsstationen och för-

bränningsanläggningen. Åtgärderna kommer dock att medföra vissa ingrepp

i naturen, bl.a. schaktning och trädfällning. 

Överfört på förhållandena i detta mål innebär det som Regeringsrätten

anfört i det tidigare målet att en sammanlagd miljöförbättring av det område

där byggnaden skall uppföras inte medför att åtgärden blir tillåten om den

samtidigt innebär ett intrång i parklandskap eller naturmiljö. Ostridigt är att

vissa ingrepp kommer att göras genom schaktningen och trädfällningen. Den

fråga som skall besvaras är därför i första hand om de delar av området där

dessa ingrepp skall göras kan betecknas som parklandskap eller naturmiljö

och – om så är fallet – åtgärderna kan anses medföra en så obetydlig negativ

effekt att det kan bortses från dem. 

I lagen eller förarbetena ges inte någon direkt definition av begreppen

men i motiven (a. prop. s. 49) sägs att de reglerade åtgärderna inte får med-

föra intrång i parklandskapet eller naturmiljö, ”dvs. ta mark i anspråk i de

delar av nationalstadsparken som inte omfattas av tidigare exploateringar.”

Helt klart är att det område som krävs för byggnaden inklusive för åtgärder,

t.ex. schaktning, som avses göras i anslutning till den, ligger i en ”del” som

omfattas av tidigare exploateringar. Motiven för bestämmelsen ger därför

närmast vid handen att det nu aktuella ianspråktagandet av naturmark inte

skulle hänföras till intrång i naturmiljön. Detta stöds också av motivuttalan-

det om att Fysikcentrum avses uppföras eftersom det måste stått klart att

detta skulle kräva åtminstone något ingrepp i naturmark. För att de områden

där ingrepp kommer att ske inte skall omfattas av lagrummet krävs dock att

de inte skall anses vara parklandskap eller naturmiljö. Det torde vara helt

klart att de aktuella områdena inte kan anses vara parklandskap. Från detta

bortses därför i detta sammanhang. Regeringsrätten finner att i begreppet

naturmiljö ligger att det skall vara fråga om ett område av en viss storlek. En

mindre yta med enstaka träd i en i övrigt helt exploaterad omgivning kan inte

betecknas som naturmiljö. Regeringsrätten kommer därför till slutsatsen att

ett uppförande av Fysikcentrum inte innebär intrång i parklandskap eller

naturmiljö.  

Rätten anför även följande (45:11):

Sökandena har också invänt att byggnaden kommer att störa de biologiska

spridningsvägarna och åberopat utredning till stöd härför. Kommunen och

högskolorna har åberopat utredning av annan innebörd. Regeringsrätten fin-

1 9 4

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g



ner att vad som anförts i denna del inte medför att beslutet strider mot den

angivna bestämmelsen i NRL.

Analys och kommentarer
Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanen har återigen
brister. I MKB:n anges ej ingreppet i naturmarken och därmed
ej heller någon konsekvensbedömning av detsamma. Sökanden
söker rätta till denna brist. Sammantaget får därigenom rätten
anses ha ett tillräckligt sakunderlag, även om väsentlig informa-
tion visar sig ha undanhållits rätten. 

Följande aspekter behandlas vidare: 

1. Rättens hantering av begreppen parklandskap och naturmiljö 

2. Rättens hantering av det historiska landskapets naturvärden 

3. Exempel på undertryckt information

1. Rättens hantering av begreppen parklandskap och natur-
miljö. I rättens bedömning om naturmarken är att betrakta som
parklandskap eller naturmiljö avförs direkt, och utan motiv, att
den skulle utgöra parklandskap. Låter det sig göras? Betraktat
isolerat är området inte ett parklandskap, men sett i det större
sammanhanget är området som vägg i t.ex. Brunnsvikens land-
skapsrum otvetydigt en del av parklandskapet. Det ingår dessut-
om i det engelska parkens grundkoncept med siktlinjer och
gränslöshet. 

Detsamma gäller förkastningsbranten vid Roslagstull, som
Regeringsrätten i tidigare del av domen synes behandla på
samma sätt. Här skall även påpekas att ett parklandskap mycket
väl kan innehålla en påverkan av den karaktär som rätten anför
som karakteristikum för berget vid Roslagstull, nämligen sten-
brytning. Hagaparken är ett närliggande exempel på det. Med
andra ord, denna påverkan utesluter ej området som del av ett
parklandskap.  

I ett stadsnära och ett i så hög grad av människan påverkat
landskap, däribland av byggnader och vägar, skulle, om man tar
denna påverkan av människan som kriterium för att utesluta
mark som parklandskap och naturmiljö, avsevärda områden
inom parklandskapet inte åtnjuta det skydd mot intrång som
anges i lagtexten. Exploateringsbegreppet bör istället rimligen
tolkas utifrån vad som i propositionen anges under rubriken
”Förutsättningar för ändrad markanvändning” (42:45): 

Regeringen anser att området inte tål ytterligare ingrepp i obebyggd park och

natur. 

Är då Albanobergets sluttning en naturmiljö? Rätten tar stöd i
propositionens text om att ett fysikcentrum avses uppföras och
menar ”det måste stått klart att detta skulle kräva åtminstone
något ingrepp i naturmark.” Argumentationen är problematisk
såväl i princip, som i sak. Regeringsformen 11:7 stadgar att
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ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur förvalt-
ningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av
lag. Det ter sig därför märkligt att rätten refererar till ett projekt
som nämns i propositionen. Det gäller särskilt då det vid propo-
sitionens tillblivelse ej fanns någon detaljplan för ärendet och
att platsen rymde och rymmer en stora möjligheter till lösningar
för projektet. I rättsfallets akt framkommer också tydligt att de
ingrepp som är aktuella beror på en modifiering av tidigare plan
med en förskjutning av byggnaden in mot Albanoberget.
Planområdet är dessutom av den beskaffenheten att rätten lätt
skulle kunna konstatera att ett uppförande av centret ej behöver
kräva ingrepp i naturmarken. 

Vad gäller rättens övriga analys kan det te sig rimligt att, som
rätten gör, inte beteckna ”en mindre yta med enstaka träd i en i
övrigt exploaterad omgivning” som naturmiljö. Rätten för här
ett kvantitativt resonemang. Men är det inte nödvändigt att även
addera kvalitativa kriterier? Frågan är alltså hur rätten skulle
förhålla sig om kvalitativa variabler tillfördes (se nedan). Men
det som konfunderar utifrån det kvantitativa resonemanget är
skillnaden mellan ”enstaka träd” och de 30-40 träd som skulle
komma att avverkas i det aktuella fallet. Och dessa är icke de
enda träden i området. Är inte dessa mer än enstaka träd? Och
har vi inte då en naturmiljö?

Begreppet naturmiljö kan alltså rimligen inte stanna vid frå-
gan om antal träd och yta. Det faktum att Regeringsrätten i den
tidigare delen av domen utesluter hela förkastningsbranten vid
Roslagstull som naturmiljö är ett annat tecken på brister i rät-
tens begreppsanalys.  

2. Rättens hantering av det historiska landskapets natur-
värden. Oavsett frågan om intrång i parklandskap eller natur-
miljö skall rätten ta ställning till huruvida konsekvenserna av
ingreppet i naturmark leder till skada på det historiska land-
skapets naturvärden. Därvid faller, som nämnts, helt betydel-
sen vad gäller eventuell exploatering bort. Rätten anför i sitt
domslut att skada ej sker på det historiska landskapets natur-
värden, men anger inga domskäl för ställningstagandet
(44:11). Däremot menar rätten att ingreppet ej leder till skada
på en aspekt av naturvärden, nämligen de biologiska sprid-
ningsvägarna. Även i detta fall anges inga sakskäl för rättens
domslut, endast att det finns utredningar för och emot att
skada uppstår. 

Detta domslut medför en såväl i princip som i sak problema-
tisk situation. Staden och högskolorna hemställde om att rätten
i sin dom skulle behandla planens olika delar separat (16:13,
19:7). Rätten har så också gjort. Men nu kan ju summan av
olika ingrepp i naturmiljön utgöra skada, medan olika ingrepp
betraktade var för sig inte behöver ge upphov till skada.
Ehnström uttalar sig i sitt första yttrande (5) utifrån helheten av
ingreppen för fysikcentret och gång- och cykelvägen. Det är
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oklart hur rätten ser på den problematik som det innebär att
inte se till helheter. 

Rätten har alltså, som den uppfattar det, haft motstridiga
utlåtanden att ta ställning till vad gäller effekterna på biologisk
mångfald. Det vore därför intressant att ta del av rättens bevis-
värdering i det att utlåtandena värderar frågan utifrån så skilda
nivåer och aspekter. En möjlig tolkning är att rätten anser att
stadens yttrande (18:5-6) om området som nybliven buffertzon
vederlägger dess roll som biologisk spridningväg (se nedan).  

Men hur ser då rätten på de andra aspekter som framförs av
Artdatabanken, såsom den äldre vegetationens roll som blivande
födosubstrat och att centrets glasade fasadpartier skulle komma
att fungera som en insektsfälla? Dessa kommenteras ej av rät-
ten. En annan principiellt viktig aspekt vid bedömning av skada
aktualiseras av Ehnström (6:3):

Exakt hur stort antal växt- och djurarter som påverkas i det aktuella området

runt det planerade fysikcentret går ej att fastställa. Jag åberopar därför att man

använder sig av en försiktighetsprincip och väver in en tydlig säkerhetsmarginal

i bedömningarna av ingrepp i Nationalstadsparken. Om vi först efter ett antal år

finner att arter försvunnit ur parken är detta mycket allvarligt genom att detta är

en irreversibel process. Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att säkerhetsmargi-

nalerna för främst de rödlistade arter ligger på rätt sida om arternas överlev-

nadskrav.

Vilken juridisk praxis är rimlig med hänsyn till detta förhåll-
ningssätt? Har rätten övervägt det? 

3. Exempel på undertryckt information. Den nya rapport (64,
se även 34) som staden refererade till om att spridningsvägen
blivit buffertzon (18:5-6, bil.) lämnade staden märkligt nog
aldrig in till rätten. Detta faktum har motiverat ett närmare stu-
dium av den. Rapporten är ett led i en fördjupning av översikts-
planen för parken, allt i enlighet med lagstiftarens förväntningar
på kommunerna till ”stöd för den tillämpning av speciallagstift-
ningen som regeringen förordar” (42:41). Dess syfte är därmed
att med landskapsekologiska metoder ”precisera parklandska-
pets och naturmiljöns utbredning och vari det historiska land-
skapets naturvärden ligger” (64:9). Rapporten är således av stor
vikt för både tolkningen och tillämpningen av lagen. 

Analysen baseras på en ny biotopkarta. Utredningen definie-
rar naturmiljö på följande sätt: ”Med naturmiljö avses här ett
område med en eller flera biotoper” (64:18). Vidare anges att
vissa naturmiljöer fyller särskilt viktiga funktioner i national-
stadsparkens ekosystem samtidigt som de är känsliga för påver-
kan. Det är biotoper och områden med gamla grova ädellövträd
och död ved, äldre barrträd, naturstränder och vegetationskläd-
da parkstränder, våtmarker och småvatten. Dessa anges som
”naturmiljöer av särskild betydelse” (64:18-19). Buffertzonernas
(vilket Albanoberget klassificerats som) grönska kan samspela
med omgivande natur samt stärka spridningsvägarna (64:8) och
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dess biotoper behöver skyddas mot bl.a. byggnader, schaktning
och trädfällning (64:24). 

Rapporten visar att den naturmark som centret skulle med-
föra ingrepp i är klassificerad som en biotop och således en
naturmiljö (figur 12). Med hänsyn till dess bestånd av gamla
tallar (20) och död ved (64:biotopkartan) är den dessutom angi-
ven som en naturmiljö av särskild betydelse (64:19). Med andra
ord: Den slutsats som kan dras utifrån rapporten är diametralt
annorlunda den som delgivits rätten från stadens sida (18:5-6).
Det framstår därmed som helt klart att stadens ansvarige tjän-
steman genom att lämna vilseledande uppgifter och utelämna
viktig sakinformation medvetet har förhindrat rättvisan. 

Det framstår därmed också som sannolikt att rättens bedöm-
ning av sakläget, med kännedom om den undertryckta informa-
tionen, skulle kunna ha blivit annorlunda både vad gäller frågan
om naturmiljö och frågan om skada på det historiska landska-
pets naturvärden. 
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FIGUR 12. Biotopkarta knuten till
utredning (64) som visar att den

naturmark som fysikcentret skulle
kräva trädfällning, schaktning och
sprängning i (se mellersta cirkeln)
är klassificerad som en biotop och

naturmiljö. Med hänsyn till dess
innehåll av död ved och gamla tallar
är det dessutom enligt utredningen
en naturmiljö av särskild betydelse.

Även gång- och cykelvägen vid
Roslagstull (se cirkeln till vänster)
och vägen i Lill-Jansskogen (se cir-

keln till höger) skulle leda till
ingrepp i biotoper.



DEL 3. Väg genom Lill-Jansskogen

Projektet
För att underlätta kommunikationen mellan KTH och fysikcen-
tret innehåller planen även en väg (17 m bred och 100 m lång)
och en vägbro över Roslagsbanan. Vägen skulle dras genom
Norra Djurgårdens naturmark (figur 1 och 12). 

Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningen. Adekvata illustrationer av
projektet saknas. Det anges att naturmarken är en livsmiljö för
bl.a. hotade arter och därigenom en ekologiskt särskilt känslig
miljö (57:9-10). Vidare att: 

Föreslagen väg och bro innebär att kärnområdet naggas i kanten varvid utbred-

ningen av ädellöv, en biotop som är ekologiskt särskilt känslig, ytterligare min-

skar. Ekbeståndet splittras upp och kärnområdet försvagas.

Sökandens texter. Sökanden hävdar att vägen skulle medföra
intrång i naturmiljö och skada på det historiska landskapets
naturvärden (4, 8).

Kommunens texter. Staden hävdar att den vegetation som
skulle påverkas inte innefattar några gamla träd och att vägen
inte utgör ett främmande inslag i nationalstadsparkens land-
skap. ”Avgörande är att planen med avseende på vägen inte möj-
liggör någon åtgärd som inte kan genomföras oberoende av om
planen upphävs. Att anlägga körvägar utanför ett detaljplane-
lagt område ingår bland en markägares möjligheter” och i detta
fall är staten markägare (18:10).

Domen

Rätten finner att lokalgatan, vilken kräver att ett trettiotal träd
fälls, innebär ett intrång i en naturmiljö. Därefter skriver rätten:
”Frågan är då om intrånget medför en så obetydlig negativ effekt
att det går att bortse ifrån det.” Rätten finner att så ej är fallet
och upphäver därför regeringens beslut (45:12-13). 

Analys och kommentarer
MKB:n ger här adekvata uppgifter vad gäller naturmiljön och
ingreppet i den. Rätten har således haft ett tydligt sakunderlag i
planhandlingarna för fastställande av intrång i naturmiljön.
Domskälen bör emellertid ifrågasättas. Rätten har lagt till en
bedömningsaspekt till lagparagrafens första led om att intrång ej
får ske, nämligen frågan om intrångets effekter. Rätten anger
samma förhållningssätt i fysikcentrumdelen av domen (45:9-10).
Det finns ingen grund i propositionen för ett sådant övervägan-
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de. I författningskommentaren anges intrång som att ”ta mark i
anspråk” – inget annat (42:49).

Avslutande diskussion 
Här skall kommenteras fyra problemområden som studien tyd-
liggör:

1. Bristande sakunderlag i planhandligar, m.m.

2. Desinformation från kommunen och högskolorna

3. Rättens hantering av sakfrågan

4. Den rättsliga bedömningen  
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1. Bristande sakunderlag i planhandlingar. Lagen och sakfrå-
gan är grunder för rättsskipningen. Studien visar på stora brister
i sakunderlaget (figur 13). Ett av fyra projekt nämns ej i
MKB:n. Beskrivningar av kulturvärden liksom konsekvenser för
dessa saknas eller är bristfälliga (se kapitel 9). Naturvärden
anges i de fall där projektet omnämns, medan konsekvenserna ej
nämns i ett fall. Samtliga projekt saknar adekvata illustrationer,
dvs. bildmaterial som ger en tydlig, icke ”förskönad” bild av pro-
jektet, från relevanta marknära perspektiv. 

I propositionen för NRL anges att ”För att de allmänt hållna
reglerna i NRL skall få avsedd verkan krävs ett väl utvecklat sys-
tem för kunskapsförsörjning.” Länsstyrelserna gavs härvid en
nyckelroll (38:25). I fallet med nationalstadsparken fick länssty-
relsen dessutom fått en roll för förvaltning och skötsel av parken
(42:46-47).

Planerna har passerat länsstyrelse och regering utan att sak-
underlaget kompletterats. Detta illustrerar två ting vad gäller
dessa instanser: 1) NRL:s intentioner har ej implementerats  och
2) beslut har fattats på underlag som är så undermåliga att pro-
jekten i realiteten ej blivit föremål för sakprövningar i enlighet
med lagstiftningen. 

Hur komma till rätta med denna typ av problem, som får
anses vara vanligt förekommande och kända? Som huvudskäl
för de brister som förekommer anges ofta länsstyrelsernas poli-
tiska styrning, vilken medför att tjänstemännen skriver fram
ärenden med hänsyn till den politiska majoriteten i länsstyrel-
sens styrelse. En avpolitisering av länsstyrelserna synes därför

FIGUR 13. Sammanfattning av
bedömning av planhandlingar. ”Ja”
anger att en minimal nivå existerar.

Bedömningen gäller miljökonse-
kvensbeskrivningar och övriga hand-

lingar knutna till detaljplanerna.
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vara väl motiverad. Det är även olämpligt att styrelsen för det
organ som bl.a. skall granska kommunernas fysiska planering
tillsätts av kommunala instanser ( jfr. 56:121).

Brister i sakunderlag/MKB är förvisso inte ovanliga utan gäl-
ler även i tillämpningen av andra lagar. För en fördjupad inblick
i denna problematik och förslag till lagändringar rekommende-
ras Riksrevisionsverkets studie ”MKB i praktiken” (50).   

Men frågan om sakinnehållet i MKB bör också belysas på en
annan nivå. Som framgår i tidigare studier finns det ett stort
behov av att den antikvariska sektorn utvecklar beskrivningar av
kulturmiljöer och -värden, främst vad gäller immateriella kul-
turvärden och helhetssyn (se kapitel 8). Ett problem är även
att naturvårdssektorn har kommit att fokusera på en delaspekt
av naturvärden, nämligen biologisk mångfald, vilket gör att
andra aspekter av naturvärden (se 51) riskerar att inte få den
belysning som är rimlig.

2. Desinformation från kommunen och högskolorna.
Bristerna i sakunderlaget i de aktuella fallen hade kunnat kom-
penseras av en ambition från kommunen och högskolorna att
medverka till en kvalificering av sakinformationen till rätten.
Deras mål var helt klart det omvända. De i studien redovisade
exemplen på vilseledande information är just bara exempel.
Kommunens och högskolornas inlagor framstår som en lika rik-
lig som skicklig uppvisning i konsten att desinformera och där-
med hindra rättvisan. Agerandet är utomordentligt allvarligt och
motiverar överväganden om vilka förändringar i regelverket som
krävs för att stävja denna typ av beteenden. 

Det finns också skäl att rikta uppmärksamheten på arkitek-
ternas roll. De bör ges ett stöd för att stå emot byggintressen
som vill se t.ex. manipulerade bildmaterial i planprocessen. I
första hand har arkitektkåren själv anledning att verka för
någon slags motsvarighet till de system som finns för att stötta
advokater och läkare i upprätthållandet av yrkesetiken. 

3. Rättens hantering av sakfrågan. Brister i sakunderlag ger
utrymme för desinformation. Var och en av dessa faktorer med-
för stora problem för rättssäkerheten. Det civila samhället har
vad gäller bevisföring ett underläge. De statliga expertorganen
inom kultur, natur och friluftsliv sorterar under regeringen och
står därmed ej till allmänhetens/sökandens tjänst i denna typ av
situationer. Den enda möjligheten är därför att på andra sätt
visa på sakförhållanden, t.ex. genom yttranden från oberoende
experter.

Rättsprövningar skall innefatta, förutom ren lagtolkning,
även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering
samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opar-
tiskhet och allas likhet inför lagen (39:23-25, 234). Hur har då
rätten bedömt yttranden från sakkunniga i det aktuella fallet? I
en av domarna nämns yttranden från företrädare för institutio-
ner samt konsultföretag, medan yttranden från sakkunniga,
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skrivna endast i egenskap av sakkunniga, ej nämns. Innebär det att
de senare helt har negligerats? Inget i domarna motsäger detta. 

Rätten har ej expertkunskap i frågor om natur, kultur samt
friluftsliv och har därmed svårt att värdera yttranden från sak-
kunniga. Likväl ska den göra faktabedömning och bevisvärde-
ring. Till stöd för kvalificering av sakfrågan finns förvaltnings-
processlagen: 

Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov

anvisar rätten hur  utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvi-

sas. (8 §)

Regeringsrättens undersökningsplikt i relation till denna para-
graf  begränsas i rättsprövningslagens 1 § och 3 §. Där anges att
sökanden skall ange på vilket sätt som avgörandet i ärendet stri-
der mot någon rättsregel samt vilka omständigheter han vill
åberopa till stöd för detta (40:2, 9-10, 13).  

Rätten har, med stöd av förvaltningsprocesslagens 24 §,
emellertid möjlighet att hämta in yttranden om den icke anser
sig själv kunna bedöma själva sakfrågan: 

Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från

myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i

ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. (24 §)

Rätten har i de studerade fallen inte gjort det. Därmed får man
anta att rätten anser att ärendet är tillräckligt utrett och att dess
egen kompetens att bedöma sakunderlaget är tillräcklig.
Problemet i detta avseende är att det oftast krävs viss sakkun-
skap för att inse ens bristande kunskaper. Trots uppenbara bris-
ter i illustreringen av samtliga projekt har rätten ej heller i detta
avseende begärt in kompletteringar, och det trots att t.ex. fysik-
centret enligt rätten ska bedömas utifrån kriteriet ”storlek och
synintryck” (44:10). Detta talar för ett passivt förhållningssätt
från rättens sida till att kvalificera själva sakfrågan.

För att söka säkerställa sakfrågan bör övervägas om man kan
utveckla de muntliga förhandlingarna i rätten till vid behov mer
av en hearing dit experter kallas. En sådan utveckling torde när-
mast vara i linje med Europakonventionens artikel 6 (vilken
utgör bakgrunden till rättsprövningslagen) som anger att den
enskilde har rätt till en ”fair and public hearing” (39:28). Klart
är i alla fall att det synes föreligga skäl för att stärka sakkunska-
pens betydelse i de rättsliga prövningarna.   

Av samma skäl, och för att kunna värdera rättstillämpningen,
är det viktigt att domskälen följer förvaltningsprocesslagen: ”Av
beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången” (30 §). Att,
som t.ex. rätten gör i aktuellt fall, redovisa att det finns utredningar
för och emot skada av ingreppet i naturmark på de biologiska
spridningsvägarna kan rimligen inte i sig anses vara ”de skäl som
bestämt utgången”. Dessa måste vara de sakskäl som motiverar
domslutet.  
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4. Den rättsliga bedömningen. Två aspekter skall härvid kom-
menteras: validitet och reliabilitet, dvs giltighet och tillförlitlig-
het vad avser rättsskipningen. Frågan är således om rätten kan
sägas hantera begrepp, värden och kriterier i enlighet med lag-
stiftningens syften samt om rättsskipningen präglas av tillförlit-
lighet, dvs. systematik och konsekvens.  

Det finns skäl att först klargöra att dessa aspekter av juridi-
ken är avhängiga sakunderlaget som från kommunens och hög-
skolornas sida på ett medvetet sätt har varit av desinformativ
karaktär. Detta försvårar på ett avsevärt sätt rättens arbete och
möjlighet att komma fram till ett rättvisande resultat.
Nedanstående bör läsas med detta i åtanke.

Frågan om tillförlitlighet kan värderas utifrån överensstäm-
melse mellan domskäl och domslut vad avser dels inom del av
detaljplanen, dels mellan delar av detaljplanen och slutligen
mellan olika rättsprövade detaljplaner.

Den bristande överensstämmelsen mellan domskäl och dom-
slut inom olika delar av detaljplanen (gång- och cykelvägen lik-
som fysikcentret) talar emot att rättsskipningen präglats av den
systematik som krävs för mer än slumpmässigt uppkomna
uttryck för  ”tillförlitlighet”. Det som vidare talar för detta är att
”synintrycket” får gälla som skadekriterium för en del av
Albanoberget (fysikcentret) medan det ej berörs i en annan del
av domen (gång- och cykelvägen). Ett annat exempel är att
området vid förkastningsbranten vid Roslagstull anges som
exploaterat vilket utesluter skada på det historiska landskapets
natur- och kulturvärden. Trots att fysikcentret är tänkt att upp-
föras inom ett markområde som till huvuddelen är exploaterat
argumenterar rätten ej på samma sätt i den delen av domen. Det
finns således skäl att slå fast att rättsskipningen ej synes präglas
av den systematik och konsekvens som gör att den kan uppfattas
som tillförlitlig.

Frågan om giltighet kan belysas inom följande områden: lag-
tolkningen, ställningstaganden i värdefrågor, angivande av ska-
dekriterier, överensstämmelse mellan domskäl och domslut, vär-
defrågor som ej behandlas och möjlig långsiktig konsekvens av
domskäl och domslut.

Som tidigare påpekats finns det skäl att ifrågasätta rättens
begreppsanalys vad gäller naturmiljö, parklandskap och histo-
riskt landskap. Härvid är det rent principiellt problematiskt att
rätten tar stöd i förarbetenas omnämnande av ett specifikt pro-
jekt för dess analys av frågan om intrång i naturmiljön. En
annan aspekt är att rätten nyttjar begreppet ”exploatering” på ett
sätt som utesluter intrångsskyddet för stora delar av parkland-
skapet och naturmiljöerna. Detsamma gäller skyddet mot skada
i det historiska landskapet. Rättens begreppsanalys är också
märklig mot bakgrund av kraven i PBL 5:3 om att i detaljplan
ange parkmark vilket motiveras med att parkmarken i tätorter
har många viktiga funktioner (37:563). När kommunen i detalj-
planen angivit förkastningsbranten vid Roslagstull som natur-
miljö och området mellan Roslagsvägen och förkastningsbran-

2 0 3

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g



ten som park exkluderas dessa av rätten som parklandskap eller
naturmiljö med hänvisning till ”exploateringen”. En annan
aspekt av begreppsanalysen gäller intrång, till vilken rätten
fogar frågan om konsekvensen av detta intrång. Något stöd för
ett sådant tillägg till frågan om intrång finns ej i propositionen.   

Regeringsrätten är konsekvent i det att den inte vid något
tillfälle anger värden som utgångspunkt för sin analys av om
skada uppstår eller ej. Vi kan alltså inte utifrån detta bedöma
om utgångspunkterna varit giltiga i jämförelse med t.ex. histo-
riska fakta såsom den engelska parkens relation till det omgi-
vande landskapet. 

Vad gäller skadekriterier anger rätten explicit ett, nämligen
”storlek och synintryck”. Detta är emellertid så ospecificerat att
det inte säger något om dess giltighet i sammanhanget. Utifrån
domskälen anges däremot vissa skadekriterier, däribland frågan
om en byggnad bryter horisontlinjen vilket får anses vara ett
exempel på adekvat skadekriterium i sammanhanget.   

Som påtalats i den tidigare analysen kan man se exempel på
motsägelser mellan domskäl och domslut när det gäller såväl
gång- och cykelvägen som fysikcentret.

Vad gäller värdefrågor som ej behandlas är det tydligt att
sådana förekommer när det gäller naturvärdena. Rätten ställer
sökandens sakkunnigyttranden mot kommunens och högskolor-
nas och konstaterar att skada ej uppstår på de biologiska sprid-
ningsvägarna. Bortsett från att yttrandena behandlar denna
fråga på så skilda nivåer att de inte kan ställas mot varandra
med den verkan att ”de släcker ut varandra”, så leder rättens
hantering av dessa yttranden till att frågorna om den påverkade
vegetationens roll som födosubstrat och fysikcentrets roll som
insektsfälla ej bedöms av rätten.  

Så till frågan om den möjliga långsiktiga konsekvensen av
domskäl och domslut. Med stor tydlighet och konsekvens fram-
träder en rättsskipning som explicit legitimerar en ny negativ
förändring med en tidigare negativ förändring. Detta är kanske
det mest problematiska med vad som framkommit i denna stu-
die. Överfört på andra miljöfrågor skulle t.ex. en redan försurad
sjö få försuras ytterligare. Och om ett djur har skadats i något
avseende skulle det få skadas i flera avseenden utan att detta
skulle uppfattas som en skada. Denna rättstillämpning är uppse-
endeväckande och ohållbar.  

Det är otvetydigt att domarna öppnar för en fortgående vär-
deerosion vad gäller landskapsbilden inom nationalstadsparken
samt exploatering av obebyggd park- och naturmark. Detta är ej
i linje med vad regeringen anger i propositionen (42:45):

Regeringen anser att området inte tål ytterligare ingrepp i obebyggd park och

natur. 

I författningskommentarerna anges också att (42:49): 

Det skall dock kraftigt understrykas att det inte är avsett att vara möjligt att med
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successiva beslut ytterligare minska de ”gröna” områdena i en nationalstadspark.

Vidare motiverades behovet av särskild lagstiftning för att skyd-
da historiska landskap med (42:9):

Det starka exploateringstryck som riktas mot sådana områden och skyddsvärde-

nas komplexitet gör att nuvarande lagstiftning enligt regeringens bedömning

inte alltid ger tillfredställande möjligheter att på ett samlat sätt åstadkomma ett

skydd som är starkt nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet i sådana områden.

Regeringsrättens tillämpning av lagen möjliggör i själva verket
just denna ”fortlöpande exploatering och fragmentisering av det
historiska landskapet.” 

Analysen av domarna talar således såväl i sina delar som
sammantaget för att regeringsrättens rättstillämpning i väsent-
liga delar saknar validitet, dvs den är ej giltig i förhållande till
lagstiftarens syften med lagen. Återigen skall dock betonas att
dessa brister delvis måste sägas kunna bero på det sakunderlag
som ingivits från kommunen och högskolorna. 

Är då detta isolerade fall eller symptom på mer omfattande
problem i rättsväsendets hantering av miljöärenden? Det finns
dessvärre tecken på att det senare kan vara fallet. Miljörättslig
tidskrift 1996:2 (35) kan rekommenderas för den som är intres-
serad av analyser av andra domar från Regeringsrätten liksom
en mer övergripande situationsbetraktelse. 

Avslutningsvis vill jag nämna Boverkets allmänna analys av
begreppet ”skada” (25:42-44, se även 26).  Den är väl värd att ha
som utgångspunkt för en vidare och framtidsinriktad diskussion
kring vår marklagstiftning och dess tillämpning. 

SLUTORD

Studien visar på grundläggande problem på flera nivåer – kom-
mun, länsstyrelse, regering och regeringsrätt – i implemente-
ringen av en miljölag som syftar till att skydda värden vad gäller
natur, kultur och friluftsliv i ett stadsnära historiskt landskap. I
en del avseenden är den problembild som framkommit känd
som mer av ett generellt problem i tillämpningen av vår mark-
lagstiftning och motiverar lagändringar. I andra avseenden får
studiens resultat anses vara anmärkningsvärda. Det gäller bl.a.
kommunens och högskolornas uppenbara manipulationer i rät-
ten, men också Regeringsrättens domar som visar på avsevärda
brister och förhållningssätt som inte kan anses harmoniera med
lagstiftarens syfte med lagen. 

För att kvalificera tillämpningen av miljölagstiftningen fram-
står det som angeläget att förvaltnings- och miljödomstolarnas
arbete blir föremål för ingående diskussioner bland jurister,
men också utsätts för mer av offentlig granskning och debatt.
Inte minst den akademiska världen utanför juridiken har med
sin erfarenhet kring kunskapsbildning all anledning att studera
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hur sakfrågor och lagar inom miljöområdet behandlas av rätts-
väsendet. 

I kapitel 11 följer en analys av tre andra domar från Reger-
ingsrätten. Även de gäller nationalstadsparken och syftet är att
ytterligare belysa frågan om validitet och reliabilitet i rättstil-
lämpningen. Analysen följs av en genomgång av lagtillämpning-
en inom kommunerna och länsstyrelsen samt en konsekvensbe-
dömning av de tendenser som belysts i bokens texter.   

PS. Efter Regeringsrättens dom i fysikcentrumärendet (45) för-
des planen åter till regeringen. Fredagen den 15 januari 1999
fick regeringen ny bevisning från sökanden vad gäller fysikcen-
trets synlighet och ingreppen i naturmarken (27). Den 19 janua-
ri avslog regeringen överklaganden av detaljplanen för fysikcen-
trum, med undantag för vägen genom Lill-Jansskogen (43). Den
25 januari inlämnades ansökan om förnyad rättsprövning och
inhibition till regeringsrätten (23). Samma dag skrev Förbundet
för Ekoparken, en samarbetsorganisation för 46 ideella före-
ningar, följande brev till ledningen för Skanska, samt rektorerna
vid Stockholms universitet och KTH (30): 

Förbundet för Ekoparken har erfarit att det idag har begärts förnyad rättspröv-

ning i regeringsrätten av detaljplan som medger rubricerat bygge. Förbundet ger

sitt helhjärtade stöd till detta initiativ för att sanningen och inget annat än san-

ningen skall ligga till grund för regeringsrättens lagprövning. 

Bakgrunden är att ett bevisligen gravt felaktigt underlag vad gäller husets

storlek och synlighet samt effekter på naturmiljön ingavs till regeringsrätten vid

tidigare rättsprövning. Båda dessa aspekter var avgörande faktorer i rättens tidi-

gare prövning av ärendet.

Mot ovanstående  bakgrund vill vi klargöra att:

Vi kräver att ni som intressenter i kontorsbygget omedelbart säkerställer att,

innan den rättsliga prövningen av det nya bevismaterialet ägt rum, inga ingrepp

görs i den naturmark och de träd på Roslagtullsberget som skulle komma att

påverkas av bygget.

Fyra dagar senare, fredagen den 29 januari, inledde Skanska
avverkningen av, enligt tidningsuppgifter, ett femtiotal träd
inom naturmiljön på Albanoberget (28, 67). Vid denna tidpunkt
hade regeringsrätten ej behandlat frågan om inhibition av pla-
nen. DS.
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Regeringsrättens akt i mål-
nummer 7257-1996

1. Lindgren, W. Ombud för sökan-
dena I. och G. Carpelan. Skrivelse
97-09-29: Angående ansökan om
rättsprövning rörande detaljplan
för del av Norra Länken
(Roslagstull-Uggleviken-Frescati)
inom stadsdelen Norra Djur-
gården i Stockholms kommun.

2. Schantz, P. Skrivelse 98-01-28:
Det historiska landskapets kul-
turvärden - några aspekter.  

3. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Distrikt innerstaden. A.
Fredlund. Skrivelse 98-01-12:
Genomgång av detaljplanen för
Norra Länken, delen Roslags-
tull–Ugglevikskällan–Frescati,
som underlag till den muntliga
förhandlingen i Regeringsrätten
den 14 januari 1998. 

Regeringsrättens akt i mål-
nummer 1190-1997 – material som
numera ingår i Regeringens akt
gällande dess beslut 1999-01-19,
nr 1, M1999/299/Na

4. Ebbesson, J.  Ombud för sökan-
dena M. och E. West, B.
LeMoine samt A. och E.
Weibust. Skrivelse 98-01-27:
Angående detaljplan för kvarte-
ret Ruddammen m.m.

5. Ehnström, B. ArtDatabanken,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Dnr 9713,  Skrivelse 97-06-06:
Yttrande över förmodade framti-
da effekter på djurlivet genom
byggande av fysikcentrum vid
Roslagstull samt dragning av
Norra länken efter Roslagsvägen
vid gamla Skogshögskolan.

6. Ehnström, B. ArtDatabanken,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Dnr 98-3, Skrivelse 98-01-19:
Förnyat yttrande angående byg-
gande av fysikcentrum inom
nationalstadsparken.

7. Henning Larsens Tegnestue A/S
Stockholm. Fysikcentrum i
Stockholm. Ny byggnad.
Tekniska Högskolan, Stockholms

Universitet. Illustrationer 1997-
04-07.

8. Lindgren, W. Ombud för I. och
G. Carpelan. Skrivelse 97-09-29:
Angående ansökan om rättspröv-
ning rörande detaljplan för kv
Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. 

9. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. 

10. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. OH-bilaga.

11. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. Perspektiv-
bilaga. 

12. Lindgren, W. Skrivelse 98-04-17:
Mål 1190-1997; rättsprövning
ang detaljplan för kv
Ruddammen m.m.,
Fysikcentrum m.m. 

13. Olausson, M. Yttrande 97-06-20
rörande Roslagstullsområdet och
skadeverkningarna på det histo-
riska landskapet till följd av upp-
förandet av Fysikcentrums
huvudbyggnad samt Norra län-
kens planerade dragning. 

14. Rosell, C.M. Skrivelse 97-12-17:
Kulturhistoriska synpunkter på
Roslagstull och Albano. 

15. Schantz, P.  Skrivelse 98-01-20:
Det historiska landskapets kul-
turvärden – några aspekter.  

16. Skorup, U. Ombud för
Stockholms Universitet och
Tekniska högskolan. Skrivelse
98-01-21: Regeringsrättens mål
1190-1997 r 8. Detaljplan för kv.
Ruddammen m.m.,
Fysikcentrum, i Stockholm. 

17. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. U. Sandell. Skrivelse 98-01-
21: Om Fysikcentrum och natio-
nalstadsparken.  

18. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Plansektionen Innerstaden.
A. Fredlund. Skrivelse 1998-01-
20: Genomgång av detaljplanen
för Ruddammen m.m.
(Fysikcentrum), som underlag
till förhandlingen i regeringsrät-
ten den 21 januari 1998. 

19. Stockholms stads stadsadvokat
M. Lindvall & U. Skorup, hög-
skolornas advokat. Skrivelse 98-
03-23: Regeringsrättens mål
1190-1997 r 8. Detaljplan för kv.
Ruddammen m.m. Fysikcentrum
i Stockholm. 

20. Wallén, K., Skogssällskapet
Förvaltning AB, Uppsala.
Skrivelse 98-04-06: Bestämning
av ålder på tallar samt höjder på
träd och byggnader inom områ-
de för planerat FYSIKCENTER
vid Albano i Stockholm.  Utgör
bil 3. till ref. 12.

21. Wikberger, C., Ununger &
Wrenfelt AB. Skrivelse 98-01-21:
Bedömning av fysikcentrums
påverkan på nationalstadspar-
kens biologiska mångfald och
spridningsfunktion.

22. Wiklund, C. Zoologiska institu-
tionen, Stockholms
Universitetet, Skrivelse 98-01-
07: Synpunkter på ”Yttrande
över förmodade framtida effekter
på djurlivet genom byggande av
fysikcentrum vid Roslagstull
samt dragning av Norra länken
efter Roslagsvägen vid gamla
Skogshögskolan.” författat av
Forskningsledare Bengt
Ehnström.

Regeringsrättens akt i 
målnummer 544-1999  

23. Björkman, P. Ombud för sökan-
den I. och G. Carpelan. Skrivelse
99-01-25: Ansökan om rätts-
prövning av regeringens
(Miljödepartementets) beslut
den 19 januari 1999 dnr 
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M1999/299/Na tidigare
(In98/1421/PL) rörande överkla-
gande i fråga om detaljplan för
del av Kv. Ruddammen m.m.
inom stadsdelen Norra
Djurgården i Stockholms kom-
mun – förnyad prövning efter
beslut av Regeringsrätten om
återförvisning (avser dom med-
delad i Stockholm den 29 maj
1998 i mål nr 1190-1997), också
fråga om inhibition. 

Övriga skriftliga källor

24. Betänkande angående
Djurgårdens bevarande såsom
park avgivet av särskilt tillkalla-
de sakkunniga. 1917. Stockholm.

25. Boverket. 1995. Områden av
riksintresse enligt 3 kap NRL.
En redovisning av utvecklingen
m.m. Remiss. Augusti 1995.

26. Boverket. 1997. Yttrande till
Inrikesdepartementet, 97-05-23.
B5010-1139/97. Detaljplan för
kv. Fysikern, Norra Djurgården,
Stockholms kommun och län. 

27. Carpelan, G. & Carpelan, I. 1999.
Yttrande till Miljödepartementet
99-01-15: In 98/1421/Pl. Över-
klagande i fråga om detaljplan
för del av kv Ruddammen m.m.
inom stadsdelen Norra Djur-
gården i Stockholms kommun. 

28. Dagens Nyheter. 1999. Skanska
fällde 50 träd på Albanoberget.
M. Stugart, s. C4. 99-01-31.

29. Emmelin, L. 1994. Ett nordiskt
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Norra länken (Norrtull –
Roslagstull) inom stadsdelen
Vasastaden i Stockholms kom-
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34. Löfvenhaft, K. & Ihse, M. 1998.
Biologisk mångfald och fysisk
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Här följer en utvidgad analys av tillämpningen av lagen om

nationalstadsparker (miljöbalken, kapitel 4, § 7)(55). En

övergripande frågeställning är huruvida tillämpningen är i

linje med propositionens text att lagen skall vara ”stark nog

för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landska-

pet” (57:9) samt att utvecklingen skall inriktas på att ”för-

stärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att

värna den biologiska mångfalden.” (57:43).

Inledningsvis behandlas den rättsliga tillämpningen av

lagen, därefter kommunernas och länsstyrelsens planerings-

och förvaltningsarbete. Sedan görs en samlad bedömning av

vilka konsekvenser lagtillämpningen kan få för områdets

framtid. Analysen görs med en ambition att dra lärdomar av

vad som förevarit och avslutas därför med förslag till olika

förändringar.  

Rättstillämpning

Regeringsrätten har fram till år 2002 behandlat fem detaljpla-
ner inom nationalstadsparken i sex olika rättsprövningar (29-
34). I kapitel 10 studerades två av dessa mål (31, 32). Här skall
tre andra mål studeras; Fysikcentrum (34), bostäder vid
Lappkärrsberget (33) och del av Norra länken (30). Urvalet har
styrts av syftet att utveckla den analys av problemområden som
behandlades i kapitel 10. Rättens metod och resultat bedöms
därför med avseende på validitet och reliabilitet, dvs. om
begrepp, värden och kriterier hanteras i enlighet med lagstift-
ningens syften, respektive om rättsskipningen präglas av tillför-
litlighet, dvs. systematik och konsekvens. Det kan nämnas att
det finns flera aspekter i de studerade målen som vore värda att
belysa men som inte behandlas i denna text. Metoden består av
en text- och bildanalys av samma karaktär som beskrivits i kapi-

tel 10 till vilken hänvisas för en utförlig beskrivning. I denna
studie har dock rättsfallens aktmaterial ej studerats vad gäller
det tredje rättsfallet. Någon muntlig förhandling har ej heller
följts i något av målen.

P e t e r  S c h a n t z

Lagtillämpning och
konsekvenser

Ekotemplet, Haga.



Det FÖRSTA rättsfallet är den förnyade prövningen av Fysik-
centrum (34). Bakgrunden är att Regeringsrätten fann att en tidi-
gare plan för fysikcentrum ej var förenlig med lagen (32). Reger-
ingen lyfte då ur den del av planen som rätten angivit som olaglig
varefter detaljplanen godkändes (24). I det skedet hade ett nytt
bevismaterial framkommit, vilket utgjorde motiv för en förnyad
prövning av planen (6). Rätten fick därmed ett nytt sakunderlag
med dels en reviderad illustration från högskolorna av projektets
synlighet (se figur 10 i kapitel 10), dels en utredning om national-
stadsparkens ekologiska infrastruktur från Stockholms stad (60).

Utredningens syfte var bl.a. att, i enlighet med regeringens
och riksdagens förväntningar (57:41), klargöra vilka områden i
parken som skulle klassificeras som naturmiljö (60:9). Av utred-
ningen framgår att ingreppen i naturmark för fysikcentrum
skulle ske i ett område som, genom dess innehåll av gamla tallar
och död ved, klassificerats som en naturmiljö av särskild bety-
delse (60:8, 24, 25, karta 1; se 32:8). Utredningen slår också fast
behovet av skydd av naturmiljön mot olika typer av ingrepp
(60:24) som centret skulle ge upphov till. 

I den nya bilden framträdde fysikcentrum som väsentligt
större än i tidigare ingiven bild från högskolorna (jfr. figur. 7

och 10 i kapitel 10). Sökanden påpekade emellertid att även i
det nya bildmaterialet (jfr. kapitel 10) hade grönska påförts så
att husets synlighet doldes (6:2).

Rätten kommenterade det material som inkommit som följer
(34:4-5):  

Vid prövningen {den tidigare, förf. kommentar} hade Regeringsrätten tillgång

till olika ritningar och illustrationer samt besökte flera platser från vilka byggna-

den kommer att bli synlig. Av handlingarna i det tidigare målet framgår att par-

terna redovisat skilda uppfattningar om de synintryck som förmedlats av bild-

materialet i målet, bl.a. avseende byggnadens storlek och illustrerad grönska.

Det framgår vidare av handlingarna att sådana felaktigheter rörande illustratio-

nerna som nu åberopats har påtalats redan i det tidigare målet och har således

övervägts vid Regeringsrättens bedömning. Regeringsrätten finner inte att vad

sökandena nu har anfört i denna del om bildmaterialet eller i övrigt påtalat

rörande bebyggelsens inverkan på de biologiska spridningsvägarna eller på bio-

topen föranleder en annan bedömning än den Regeringsrätten tidigare gjort.

Regeringsrätten finner alltså att tillkomsten av byggnaden inte kommer att inne-

bära intrång i parklandskap eller naturmiljö och inte heller kommer att skada

det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Efter den tidigare domen gällande fysikcentrum fanns en osä-
kerhet om hur rätten värderat det motstridiga illustrationsmate-
rial av centrets synlighet som ingivits till rätten. Det intressanta
med den senare rättsprövningen är att högskolorna medgivit att
det tidigare bildmaterialet var inkorrekt, och att synligheten i
verkligheten skulle bli mycket större. Idag kan huset beskådas
från pelousen i Haga, nu finns möjligheten att ställa bild mot
verklighet. Det kan konstateras att, precis som hävdades av
sökanden (6:2), även den senare bilden från högskolorna är
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inkorrekt (se figur 9 och 10, kapitel 10). Av bevismaterialet i
de båda målen (7:2-5, bil. 11:1-7;  2:5-9, bil. 65:8-17) borde detta
faktum också ha varit lätt att konstatera för rätten. Rätten står i
sin senare dom fast vid sin tidigare bedömning av ärendet.
Därmed finns det också skäl att jämföra landskapsbilden före och
efter centrets uppförande med de utsagor som rätten avgivit.

Rätten uttalade i den tidigare domen följande: ”Inte heller
synintrycket från pelousen och koppartälten i Hagaparken torde
komma att påverkas i någon omfattning. Avståndet är långt och
det finns redan ett antal andra mycket markerade byggnader
som är klart urskiljbara inom trädridån. Fysikcentrum torde
därför endast i marginell utsträckning förändra denna synbild.”
(32:10-11). Denna utsaga kan värderas med hjälp av figur 1.

Rätten angav vidare: ”Sedd från Kungliga begravningsplatsen
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FIGUR 1. Vyn från pelousen vid
Koppartälten i Haga före och efter
uppförandet av fysikcentrum. Har
synintrycket påverkats något? Jfr.

med Regeringsrättens dom, 
se texten.
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FIGUR 2. Bilderna visar landskapsrummet vid södra Brunnsviken sett från
Bellevueudden före och efter centrets tillkomst. Se även FIGUR 4 I KAPITEL

10 och jfr. med Regeringsrättens dom, se texten.

FIGUR 3. Bilderna visar landskapsrummet vid södra Brunnsviken sett från
Kungliga begravningsplatsen före och efter fysikcentrums tillkomst. Var
finns de byggnader som framträder på liknande sätt som centret? Se även
FIGUR 4 I KAPITEL 10 och jfr. med Regeringsrättens dom, se texten.
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torde byggnaden komma att framträda mot horisonten över träd-
silhuetten. Detsamma gäller från Bellevueudden. Även i dessa fall
gäller dock att den inte kommer att vara den enda synliga större
byggnaden utan en av flera byggnader som framträder på liknande
sätt.” (32:11). Utsagan kan värderas med hjälp av figur 2 och 3

samt figur 4 i kapitel 10.



Det finns även skäl att jämföra landskapsbilden sedd från
Lill-Jansskogen på Norra Djurgården före och efter centrets
uppförande (figur 4). Detta var emellertid ett perspektiv som
rätten valde att inte kommentera i någon av domarna.

I detta sammanhang är det intressant att notera en PM från
en föredragning i Regeringsrätten från den första prövningen av
fysikcentrum (5). Av den framgår att åtminstone målets föredra-
gande tagit del av följande bedömningar från Stockholms stad.
Vad gäller centrets effekt på kulturmiljön angavs:
”Huvudbyggnaden i områdets norra sluttning kommer att domi-
nera miljön och bli synlig som en skärm från nordost, döljande
delar av platån med dess hus och träd” (5:9). Det ansvariga bor-
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FIGUR 4. Bilderna visar landskaps-
rummet nordost om Albanoberget
sett från Lill-Jansskogen på Norra
Djurgården före och efter centrets

tillkomst. I förgrunden Söderbrunns
koloniområde. Regeringsrätten kom-
menterade inte effekterna av centret

i detta landskapsrum.



garrådet anförde följande: ”Nationalstadsparken definieras bl.a.
av att parken ska dominera över byggnaderna och inte tvärt om.
Husen ska stå fritt i park och grönskan ska vara det väsentliga.
När det gäller den föreslagna utformningen av Fysikcentrum
döljer byggnaden trädtopparnas horisont och dominerar land-
skapet genom sin höjd och längd.” (5:9). Det återstår att förklara
varför rättens bedömning är så annorlunda. 

Intrång definieras i propositionen som att ”ta mark i anspråk”
(57:49). Vad gäller frågan om ”intrång i naturmiljö” ansåg rätten
i den tidigare domen att den naturmark som centret skulle med-
föra ingrepp i ej var en naturmiljö. Det är möjligt att rätten,
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utan egen eller inhämtad sakkunskap i frågan, stod fast vid
denna bedömning i den senare prövningen. Alternativet är att
man, sedan man fått tillgång till stadens utredning om denna
fråga (60), ansåg att det är en naturmiljö, men att det inte är
fråga om ett intrång i den (figur 5). Detta är emellertid en
argumentationslinje som rätten inte nyttjade i den tidigare
domen om fysikcentrum (32:7-11). Den skulle för övrigt te sig
märklig eftersom ianspråktagen areal naturmark för centret
(0,21 ha) är större än vad rätten bedömde som intrång i samma

FIGUR 5. Biotopkarta för 
nationalstadsparken från ref. 60.

Cirklarna visar var gång- och cykel-
väg (till vänster), fysikcentrum

(mitten) och väg i Lill-Jansskogen
(till höger) skulle leda till ingrepp i

biotoper. Områdets placering i 
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix.



mål för väggatan i Lill-Jansskogen (0,17 ha)(45:plankarta; 3).
Rätten menade alltså att ett ingrepp i form av avverkning av ett
30-tal träd och omfattande schaktning i denna miljö, allt exem-
pel på ingrepp som ovan nämnda utredning anger att naturmil-
jöerna skall skyddas mot (60:24), inte är ett ”intrång i naturmil-
jö”. Rätten menade dessutom att ingreppet inte skulle medföra
någon skada på det historiska landskapets naturvärden.

Rättens bedömning är inte konsekvent jämfört med dess
tidigare bedömning av intrång. I den första domen om fysikcen-
trum gör rätten en värdering av den effekt ett intrång i form av
vägbygge i Norra Djurgårdens kärnområde skulle få. Rätten
skriver: ”Frågan är då om intrånget medför en så obetydlig
negativ effekt att det går att bortse ifrån det” (32:12). Rätten
menade att så inte var fallet. 

Jag har tidigare kritiserat rätten (se kapitel 10) för att den
sedan den väl konstaterat ett intrång gör en bedömning av
intrångets effekt. Jag menar att det inte finns någon grund för
det i propositionen för lagen. Men i denna analys av rättens
metod finns det skäl att jämföra rättens sätt att värdera intrång-
et med dess andra bedömningar. Man kan alltså konstatera att
rätten i det aktuella fallet med väggatan, där 0.17 ha med 28
träd i ett biologiskt kärnområde skulle tas i anspråk (45:plan-
karta), ansett att intrånget ger en negativ och oacceptabel effekt.
Däremot menar rätten att ingreppet i den naturmark som fysik-
centrum tar i anspråk inte innebär ”negativ inverkan av någon
betydelse”, dvs. skada (57:50). Detta ingrepp berör 0.21 ha med
27 träd varav åtta stycken 170-åriga tallar i en biotop av särskild
betydelse (3, 4, 32:8; 45:plankartan; 60:8). Ingreppen är således
arealmässigt och i fråga om antalet träd likvärdiga, men bedöms
ändå olika av rätten. 

Tilläggas kan att detaljplanen innehåller flera ingrepp i
naturmark bl.a. för en gång- och cykelväg vid Roslagstull (se

kapitel 10). Ytterligare c:a 20 träd i olika biotoper (1:5, 3) skul-
le därigenom behöva avverkas, dvs. totalt c:a 50 träd (och då
bortses alltså från de 28 träd som skulle behöva avverkas för den
tidigare nämnda väggatan). Ändå bedömde rätten inte det som
skada på det historiska landskapets naturvärden. Rätten är såle-
des inte konsekvent i sina bedömningar.

Det ANDRA rättsfallet (33) gällde ett bostadshus som skulle
placeras invid bostadsområdet Lappkärrsberget på Norra
Djurgården (figur 6). I domen (33:4) citerades propositionen
för nationalstadsparken (57:45-46):

Skyddet hindrar däremot inte etablerade verksamheter inom eller intill national-

stadsparken från att fungera. Inom ramen för skyddet bör det vara möjligt att upp-

föra ett begränsat antal nya byggnader inom bostadsområdena och inom område-

na med byggnader för högre utbildning och vetenskaplig forskning, museiverk-

samhet, idrott och rekreation liksom att bygga om och anpassa byggnaderna efter

sådana verksamheters behov. {---} Vid eventuell omvandling och komplettering av
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sådana byggnader och bebyggelsemiljöer bör särskilt uppmärksammas åtgärder-

nas form och skala samt att karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras.

Rätten gjorde sedan följande bedömning (33:5):

Av utredningen framgår att studentbostadshuset skall uppföras inom ett område

med  bostadsbebyggelse och lokaliseras till en asfalterad yta som idag används

som parkeringsplats och som enligt den tidigare detaljplanen varit avsedd att

bebyggas med ett parkeringshus. Studentbostadshuset ansluter genom sin stor-

lek och placering till den angränsande bebyggelsen som består av bl.a. student-

bostäder. På grund härav och med beaktande av vad som i övrigt ovan anförts

om områdets karaktär finner Regeringsrätten att uppförandet av studentbo-

stadshuset inte innebär intrång i nationalstadsparkens parklandskap eller natur-

miljö. Inte heller finner Regeringsrätten att byggnaden kommer  att skada det

historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Domen kom i februari 1999, dvs. efter den första domen om
fysikcentrum, men före den senare domen som kom i juli 1999.
Rätten nyttjade härvid en tidigare icke ianspråktagen bedöm-
ningsgrund, nämligen frågan om den planerade bebyggelsen
”ansluter genom sin storlek och placering till den angränsande
bebyggelsen”. Rätten fann att så var fallet i det aktuella ärendet. 

Trots att det i hög grad vore tillämpligt nyttjade rätten inte
denna bedömningsgrund när det gällde fysikcentrum. Rätten
skulle i så fall ha bedömt huruvida fysikcentrum ”ansluter genom
sin storlek och placering till den angränsande bebyggelsen” dvs.
f.d. Roslagstulls sjukhus. I domarna om fysikcentrum citerade
rätten inte heller den del av propositionen som anger att vid
”komplettering av sådana byggnader och bebyggelsemiljöer bör
särskilt uppmärksammas åtgärdernas form och skala samt att
karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras.” (57:46). Rätten är
således inte konsekvent i  nyttjandet av bedömningsgrunder.

FIGUR 6. Cirkeln visar var bostadshus
har byggts invid Lappkärrsberget på
Norra Djurgården. Områdets place-
ring i parken framgår av kartor och

flygbilder i appendix.



Det TREDJE rättsfallet gällde effekter av vägtunneln Norra
länken inom ramen för Dennispaketet (30). I planen ingår bl.a.
avgastorn som skulle placeras i det stora landskapsrummet vid
Ryttarstadion på Norra Djurgården (figur 7). Rätten citerade
(30:4) ett yttrande från regeringen som i sin tur citerade en mil-
jökonsekvensbeskrivning. Där anges att: 

Tornet har en lokalt negativ inverkan på landskapsbilden. {---} Det ca 30 meter

höga ventilationstornet som betjänar flera ramper placeras norr om nya ridhu-

set. Tornet får, trots att det till viss del kan inordnas och förankras i en av områ-

dets anläggningar, en starkt förändrande påverkan av landskapsbilden.

Detta till trots fann rätten inte att någon skada uppstår på det
historiska landskapets natur- och kulturvärden (30:5).
Rättsfallet har det gemensamt med fysikcentrum att landskaps-
bilden påverkas negativt.

Sammanfattning. Analysen av rättsfallen visar att domarna till-
åter negativa förändringar avseende naturmiljö/naturvärden och
landskapsbild samt att rätten nyttjar olika bedömningsgrunder i
likartade fall. Detta stärker den bild som tidigare framkommit
(jfr. kapitel 10) av en rättstillämpning av lagen för national-
stadsparker som har avsevärda brister vad gäller validitet och
reliabilitet. 

Vilken är då den sammantagna bilden av rättstillämpningen
i förhållande till natur- och kulturvärden? Naturvärden kan
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FIGUR 7. Cirkeln visar 
var avgastorn för

Norra länken är tänkt att
placeras.



indelas i följande aspekter: mark, vatten, vegetation, fauna, bio-
logisk mångfald och landskapsbild. Med biologisk mångfald
avses här aspekter av naturvärden som är direkt eller indirekt
relaterade till livsförutsättningarna för rödlistade arter, dvs.
hänsynskrävande, hotade eller akut hotade arter. 

Om man summerar rättstillämpningen av lagen för national-
stadsparker i förhållande till naturvärdena kan konstateras att
de planer som studerats i kapitel 10 och denna studie leder
eller kan leda till negativa effekter på/för alla dessa värden utom
vatten. I två domar har rätten angivit intrång i parklandskap
eller naturmiljö som skäl för upphävande av regeringens beslut
(29, 32). I fall där rätten bedömt att de negativa effekterna för
mark, vegetation, fauna, biologisk mångfald och landskapsbild
ej utgör intrång i naturmiljö eller parklandskap har dessa nega-
tiva effekter ej heller bedömts som skada på naturvärden i det
historiska landskapet. Inte heller har rätten funnit att kulturvär-
den i det historiska landskapet i något fall skadas. 

Lagtillämpningens förvaltningsmässiga del

Kommunerna har, inte minst genom det kommunala planmono-
polet, en nyckelroll i implementeringen av intentionerna med
nationalstadsparken. Här skall därför först kommunernas lag-
tillämpning belysas och sedan länsstyrelsens dito. 

Kommunerna

Utvecklingsinitiativ. För förvaltningen av parken är kunskaps-
läget vad gäller kultur- och naturvärden så som det anges i kom-
munala handlingar och utredningar av vikt. Ett mycket värde-
fullt initiativ är därför utvecklingsarbetet kring biologisk mång-
fald av ekologer vid Stockholms kommun (44), vilket senare har
följts av fler studier (53, 60) samt ett förslag till naturreservat
för Norra Djurgården (48). Vidare kan en metodutveckling
kring begreppet ”sociotop” (50) vara ett tecken på en spirande
ambition från Stockholms stads sida för social naturvård. Solna
kommun har också presenterat ambitiösa förslag till skötsel-
och vårdplaner för Tivoliområdet (41, 42). Vad gäller kulturmil-
jöbeskrivningarna (jfr. kapitel 6) finns emellertid inga tecken
på utveckling (se t.ex. 61:150-152, kartan ”Kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer”). Det är även svårt att peka på annat än margi-
nella konkreta åtgärder från kommunernas sida för att, som det
förväntas i propositionen för parken, ”förstärka områdets natur-,
kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska
mångfalden” (57:43). Någon plan för t.ex. restaurering av sarga-
de delar i landskapet eller förstärkning av biologiska spridnings-
vägar har ej lagts fram. Förändringarna vid Haga Forum intill
Stallmästareviken, vilka gemensamt initierats av Stockholms
och Solna kommun, förtjänar emellertid att lyftas fram som ett
värdefullt initiativ.

2 2 3

l a g t i l l ä m p n i n g  o c h  k o n s e k v e n s e r



Detaljplaner i relation till intrång eller skada. I denna studie
och kapitel 10 har redovisats planer med negativ inverkan vad
gäller landskapsbild och exploatering av naturmark som blivit
föremål för rättsprövning. Dessa är emellertid ej de enda planer-
na med denna verkan. Det finns minst två  detaljplaner och ett
bygglov som har lett till ianspråktagande av naturmark i ett bio-
logiskt kärnområde (49) samt i spridningsvägar (35, 47). 

Redovisning av värden och konsekvenser i planhandlingar.
Olika aspekter av kulturmiljöbeskrivningarna har kommenterats
i kapitel 6-9. I kapitel 9 och 10 har noterats olika sätt som
kommunala eller andra exploateringsintressen nyttjat inom
ramen för planprocesser för att, som det kan uppfattas, ”ta sig
förbi” lagens syften: 
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FIGUR 8. Landskapsrummet vid Norra Brunnsviken inramas av naturmark
som ligger utanför gränsen för nationalstadsparken. Förändringar i par-
kens närområde får enligt miljöbalken ej ge upphov till påtaglig skada inom
parken, dvs. bestående negativ inverkan på de skyddade intressena. I bil-
dens fond längs Uppsalavägen (vid Norra Frösunda och kv. Järvakrogen)
planerar Solna kommun en kompakt bebyggelsefront med 5-7 våningars
höjd (SE ÄVEN FIGUR 10).
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• ej utreda eller ange naturvärden

• ej utreda eller ange kulturvärden

• ej utreda eller ange miljökonsekvenser

• ej illustrera eller missvisande illustrera projekt

• desinformera

Konsekvenserna av detta är vitt förgrenade, däribland ett för-
svårande av demokratiska processer (figur 9). Och problemen
kan kvarstå även om politiker själva upptäcker brister och krä-
ver korrigeringar. Ett protokoll från en byggnadsnämnd är bely-
sande. Där ges motiv för en reservation (till vilken tre partier
anslöt sig) mot nämndens beslut att anta en detaljplan (38) med
omfattande exploatering för ett hotell- och kontorskomplex
invid norra delen av Haga-Brunnsviken (36)(figur 8):  

FIGUR 9. Att missvisande illustrera projekt som syftar till ändrad markanvändning försvårar de demokratiska proces-
serna påtagligt. Här är ett sådant fall exemplifierat med arkitektens bild av Geohusen vid Stockholms universitet och
hur de kom att te sig i verkligheten.



Kv. Järvakrogen är exceptionellt genom sitt läge. Det ligger vid Solnas viktigaste

infart och vid korsningen mellan två Europavägar. Därtill är fastigheten belägen

intill Nationalstadsparken och i fonden av Brunnsviken. Byggnadens utformning

och anpassning till miljön är därför utomordentligt viktiga saker. Innan

Byggnadsnämnden tar slutgiltig ställning i planärendet bör därför ett fylligt illu-

strationsmaterial redovisas för nämnden på det sätt som normalt sker i viktiga

planärenden. Av detta skäl yrkade jag att ärendet skulle återremitteras till stads-

arkitektkontoret. Mitt yrkande avslogs. 

Planärendet antogs med ett s.k. enkelt planförfarande som en-
ligt plan- och bygglagens 5 kap. 28 § endast får nyttjas om ”för-
slaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänhe-
ten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 4 kap 9 §.” (56). Exemplet får illus-
trera behovet av att mer systematiskt studera den formella till-
ämpningen av plan- och bygglagen. Hanteringen av bygglov tar-
var också en närmare granskning.

Översiktsplaner. Riksdagens beslut om nationalstadsparken
förutsatte en utveckling vad gäller underlag för lagens tillämp-
ning. Kommunerna skulle bl.a. fördjupa översiktsplanerna för
området (57:41) och därvid även ange en gränsdragning för vad
som skulle uppfattas som parklandskap, naturmiljöer och be-
byggelsemiljöer. Solna kommun har presenterat ett sådant för-
slag (40), men ännu finns ingen sådan översiktsplan från
Stockholms kommun. Med hänsyn till kommunernas hittillsva-
rande hantering av parken torde det vara en risk att gränsdrag-
ningen för bebyggelsemiljöerna redan inledningsvis blir vid och
efterhand flyttas in i nya gröna områden.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom ramen för
kommunernas tillämpning av lagen finns exempel på värdefulla
insatser för parken men också på djupt problematiska förhåll-
ningssätt.  

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en nyckelroll i säkerställandet av intentioner-
na med lagstiftningen genom dels en speciell samordningsroll
för nationalstadsparken (18), dels dess roll i planprocessen vad
gäller tillsyn av riksintressen inom friluftsliv, natur- och kultur-
miljövård. Därutöver har den en roll vid bedömning av besvärs-
rätten vid överklagningar. Hur har då länsstyrelsen agerat inom
ramen för dessa uppgifter? 

Samordningsuppdraget. I början av 1995 fick länsstyrelsen föl-
jande uppdrag av regeringen (18:4):

Det ankommer på Länsstyrelsen i Stockholms län att genom samråd med berör-

da fastighetsförvaltare, myndigheter och kommuner se till att det samarbete

som behövs inom nationalstadsparken får lämpliga former. Samarbetet bör leda

till principer för skydd, förvaltning, vård och utveckling av nationalstadsparken
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och dess olika delar. Arbetet bör syfta till att ge långsiktiga effekter som stärker

det historiska landskapets natur- och kulturvärden och allmänhetens möjlig-

heter att få del av dessa värden.  

Regeringens uppdrag till länsstyrelsen är viktigt. Inom det finns
möjligheten att skapa ett positivt ”rörelsemoment” i planerings-
processen som skulle kunna få konkret form i det som regering-
en föreslog: ”En tidsplan med prioriteringsordning bör upprät-
tas för de åtgärder som avses vidtas.” (18:3). Regeringen exem-
plifierade med åtgärder för att förstärka och utveckla det histo-
riska landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden och
värna den biologiska mångfalden (18:4):

Det kan t.ex. gälla restaurering av historiska parker, upprustning av kulturhisto-

riskt värdefulla byggnader och anläggningar, åtgärder för vård av skogsmark,

öppen mark, intakta skogsbryn och gamla ekar. Andra åtgärder kan vara restau-

rering av sargade naturområden och förstärkning av svaga biologiska sprid-

ningslänkar.

I januari 1996 rapporterade länsstyrelsen till regeringen om
arbetets framåtskridande (8). Där antyds att olika vällovliga pro-
cesser kommer att initieras eller har initierats, och man menar
vidare att (8:12):

Länsstyrelsen vill understryka vikten av en god takt i säkerställandearbetet för

att syftet med Nationalstadsparken ska tillgodoses och trovärdigheten i naturre-

surslagens bestämmelser ska kunna upprätthållas. 

Länsstyrelsen rapporterade också att den hade inrättat ett sam-
verkansorgan, ”Samverkansgruppen för Nationalstadsparken”, vars
syfte är att: 1) ”utgöra ett forum för information, diskussion och
samverkan kring frågor av betydelse för Nationalstadsparken” samt
2) ”utveckla en gemensam syn kring principer för Nationalstads-
parkens skydd, vård, förvaltning och utveckling” (8:9).

I juli 1996 sände regeringen rapporten på remiss (17). Några
av svaren nämns i regeringens skrivelse till riksdagen 1996/97
(20:52-53), däribland att ”Stockholms kommun anser att staten
bör inrätta en nationalstadsparksfond vars avkastning går till
skötsel och stärkande av nationalstadsparken”, men någon remis-
sammanställning gjordes icke. I december 1997 lades remissva-
ren ad acta (21), och har inte lett till någon åtgärd fram till 2002. 

I november 1996 gav regeringen länsstyrelsen i uppdrag att
rapportera planeringsläget m.m. inom området södra Brunns-
viken (19). Regeringen menade bl.a. att: ”det saknas en samlad
strategi för utvecklingen inom nationalstadsparken.” (19:2). I
januari 1998 svarade länsstyrelsen (9, 10) och angav bl.a. att
samverkansgruppen avser ”att bearbeta olika förslag som finns
och göra kopplingarna mellan åtgärder, kostnader och ansvar
för genomförandet. Därmed kan ett prioriterat och genomföran-
deinriktat åtgärdsförslag upprättas.” (9:6). Vidare anfördes:
”Länsstyrelsen anser att en fond kan vara en bra form för finan-
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siering av sådana insatser. Det är naturligt att staten bidrar med
medel till en sådan fond. När åtgärdsförslagen konkretiserats
ytterligare i Samverkansgruppen kommer Länsstyrelsen att åter-
komma till regeringen i frågan” (9:11). 

År 2001, dvs. sju år efter att regeringen föreslagit nämnda
typer av konkreta åtgärder och fyra år efter länsstyrelsen själv
tydligt angivit motsvarande åtgärder som dess mål, har dock
inget hänt. En genomgång av officiella minnesanteckningar från
möten inom länsstyrelsens samverkansgrupp ger vid handen att
av de uppgifter som angivits ovan för samverkansgruppen har
det hela i realiteten stannat vid ”ett forum för information och
diskussion”, medan det finns få exempel på  ”samverkan kring
frågor av betydelse för Nationalstadsparken”. Det är också svårt
att se att länsstyrelsen lyckats ”utveckla en gemensam syn kring
principer för Nationalstadsparkens skydd, vård, förvaltning och
utveckling” (16).  Denna bedömning gäller trots att länsstyrelsen
givit ut rapporter om det historiska landskapets immateriella
kulturvärden (13) samt om skötsel av park och natur (12). Bland
länsstyrelsens insatser som samordnande instans kan nämnas
stenmonument vid Brunnsviken samt en tidningsbilaga, men
parken väntar fortfarande på enkla åtgärdar för att tydliggöra
dess identitet såsom informationsskyltar vid dess entréer, mar-
kering av dess gränser och en logotyp.  

Tillsynsuppdraget. Länsstyrelsen skall som nämnts bevaka sta-
tens intressen vad gäller riksintressen såsom nationalstadspar-
ken. Det finns flera sätt att utvärdera hur detta uppdrag skötts.
Ett sätt är att studera beslutsunderlag från kommunerna. Läns-
styrelsen har möjlighet att under planprocessen påverka utform-
ningen av dem. Den problembild som givits i kapitel 9 och 10.

visar på brister i länsstyrelsens tillsynsarbete i det avseendet. 
Ett annat sätt att granska länsstyrelsens insats är att studera

dess granskningsyttranden om detaljplaner inom och intill par-
ken. Någon totalstudie av dessa finns inte. Men en tendens kan
ändå avläsas i statsvetaren Daniela Fröbergs implementeringsstu-
die i denna skrift där hon intervjuat två planarkitekter. Den ene
menar att ”Länsstyrelsens yttranden ofta varit uddlösa och svävan-
de i sina formuleringar.”, den andre ”uttrycker en liknande åsikt,
men är mindre hård i sin kritik.” (se kapitel 3). Fröberg har själv
läst tre granskningsyttranden och menar att ”Kritik framförs men
den är inte så långtgående och grundläggande.” (se kapitel 3).

Klart är att länsstyrelsen i vissa fall prövat planer enligt plan-
och bygglagens kapitel 12 (56) sedan de godkänts av kommun-
fullmäktige (se planförteckning i bokens inledning och att detta
i vissa fall lett till modifieringar av planen (14, 15).

Förändringar i markanvändningen vilka har reglerats genom
plan- och bygglagen (56) är ett annat sätt är att studera utfallet
av tillsynsuppdraget. Någon sådan studie finns inte för hela
nationalstadsparken, men väl inom den del av parken som hör
till Stockholm stad (53). Biotopförändringar kvantifierades åren
1994-98. I såväl spridningszonen mellan de biologiska kärnom-



2 2 9

l a g t i l l ä m p n i n g  o c h  k o n s e k v e n s e r

rådena, buffertzonen samt i kärnområdet Norra Djurgården
noterades biotopförluster (53:40). Ytterligare förlust av biotop,
orsakad av fysikcentrum, har skett senare i Stockholm liksom i
Solna kommun (35).  

Slutsatser vad gäller tillsynen kan även dras av de fall där
regeringens eller regeringsrättens beslut vad gäller detaljplaner
gått emot länsstyrelsen. 

Daniela Fröberg har i denna skrift pekat på inkonsekvens i
länsstyrelsens tillsyn av riksintresset. Hon jämför dess agerande
vad gäller två förslag till byggnader vid Brunnsviken: Fysik-
centrum och kv. Skogskarlen (se kapitel 3). I det förstnämnda
fallet där byggnaden ger en omfattande inverkan på landskaps-
bilden är länsstyrelsens engagemang begränsat. I fallet med kv.
Skogskarlen är engagemanget istället stort. Man tillskriver rege-
ringen och menar att ett markbyte bör ske (11), utan att dock få
något gehör (22). Denna typ av inkonsekvens illustreras också av
att länsstyrelsen tillåtit exploateringar (38, 43) med mångfalt
större inverkan på landskapsbilden på motsatt sida om Brunns-
viken jämfört med kv. Skogskarlen (37)(figur 10 samt jfr.

figur 8 med kapitel 3, figur 5).
Länsstyrelsen anger i en rapport till regeringen 1998 att (9, 10);

"Eftersom det också är viktigt att behålla en långsiktig hand-
lingsfrihet för utvidgning av etablerade verksamheter ska alltså
annan ny bebyggelse inte tillåtas, även om den är lämplig på
platsen." (9:3). Ändå är det just det som länsstyrelsen gjort i
Frösundavik vid Brunnsviken (figur 10) där en enhet med verk-
samhet utanför parken har givits tillstånd att uppföra en ny

FIGUR 10. Med cirklar illustreras
platserna för olika exploaterings-

projekt vid Brunnsviken. Längst till
vänster, kv. Järvakrogen och Norra
Frösunda, överst, kv. Skogskarlen,

och nederst, kv. Kasernen i
Frösundavik. För vidare förklaring

se texten. Områdets placering i 
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix.
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byggnad i parken (15). Det skall dock påpekas att länsstyrelsen i
detta fall prövat planen och sökt förändra den (14), men mött på
motstånd från kommunen. Länsstyrelsen har dock inte i detta
eller något annat fall inom parken nyttjat sin rätt att upphäva
planen.

Exploateringsintressenter är lyhörda för signaler från myn-
digheter. Fasta spelregler är ofta något som efterfrågas och
respekteras. Inkonsekvenser leder istället till försök att tänja
gränser. Länsstyrelsens brist på en fast linje har därför varit 
problemskapande. 

Besvärsrätten. I tre fall har detaljplaner eller delar av dem upp-
hävts av regeringen med hänvisning till lagen för nationalstads-
parker. Två av dessa beslut har fattats på grundval av Regerings-
rättens domar (29, 32), medan regeringen själv har beslutat i ett
fall (25). I det senare fallet (tillbyggnad av Sveaplans gymnasi-
um vid Bellevueparken) fanns ingen intressent. Detsamma gäl-
ler det fjärde fallet av upphävda detaljplaner inom nationalstads-
parken sedan lagens tillkomst 1995 (23). Den planen var kopp-
lad till Dennispaketet (biltullstation vid Ålkistan) och upphäv-
des sedan Stockholms kommun begärt det (23:2). I två av de
planer inom nationalstadsparken som regeringen behandlat har
den ändrat planerna genom att upphäva delar av dem, men utan
att hänvisa till lagparagrafen för nationalstadsparken som motiv.
Det gäller ett avgastorn vid Albano för Norra länken (27:3-4)
och bostadsbebyggelse på Albanoberget vid Roslagstull (28:5-6).   

Ovan nämnda fall av helt eller delvis upphävda detaljplaner
har varit beroende av att de överklagats av det civila samhället,
dvs. individer som i kraft av behörighet nyttjat dels förvaltnings-
lagens 22 §: ”Ett beslut får överklagas av den som beslutet an-
går, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.”
(51), dels plan- och bygglagens regler i 13 kap. vad gäller över-
klagande (56). Det är i första hand länsstyrelsen som gör en
bedömning om ett beslut ”angår” en person. Att inskränka möj-
ligheten att överklaga beslut inom ramen för plan- och byggla-
gen skulle kunna vara ett sätt att ytterligare minska effekten av
lagen för nationalstadsparker. Ett beslut av länsstyrelsen och
sedermera regeringen (26) i den andan är därför illavarslande. 

Sammanfattningsvis är min bedömning att det finns exempel
på klart positiva åtgärder från länsstyrelsens sida, men att arbe-
tet som helhet hittills inte präglats av den konsekvens och kvali-
té vad gäller tillsyn som ärendet kräver. Ej heller har engage-
manget för att i handling bidra till en konkret och positiv ut-
veckling inom parken varit påtagligt och uthålligt. Ett stort
arbete utförs inom länsstyrelsen, men för att få en större uteffekt
vad gäller planering och utveckling i ett så komplext ärende som
nationalstadsparken torde det krävas tydligare målbilder samt
en högre grad av prioritering och systematik. 

Det ligger inte inom ramen för denna studie att söka klarlägga
orsakerna till den bild som ges av länsstyrelsens arbete. Man kan



dock konstatera att Riksrevisionsverket har studerat förutsätt-
ningarna för länsstyrelsernas miljövårdsarbete under den aktuella
tidsperioden och bedömt att de, bl.a. av ekonomiska skäl, saknar
förutsättningar för att uppfylla statsmakternas förväntningar i
centrala delar av miljöskyddsarbetet och naturvårdsarbetet (59).

Konsekvenser för skydd och utveckling

Frågan är vad den hittillsvarande tillämpningen av lagen riskerar
att få för långsiktiga konsekvenser för parken. I figuren nedan anges
på y-axeln ”procent exploaterad mark/landskapsbild” (figur 11).

Utgångspunkten är kulturlandskapet Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården innan det började tas i anspråk för urbanise-
ring på 1800-talet (se 57:23). Linjen som representerar förän-
dringen vad gäller exploatering för bebyggelse eller anläggningar
syftar till att ge en ungefärlig beskrivning. 

Linje ”a” står för den utveckling med exploatering som hota-
de parkområdena i början av 1990-talet och som ledde fram till
riksdagens beslut 1994 om inrättande av nationalstadsparken.
Linje ”c”, alternativt en fallande kurva, representerar lagens
syfte, en lag som är ”stark nog för att i ett långsiktigt perspektiv
hindra en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det
historiska landskapet” (57:9). Med nuvarande lag- och rättstill-
ämpning torde utvecklingen närmast riskera att likna linjen ”b”.
Den tidigare nämnda studien av biotopförändringar inom
Stockholms stad styrker denna bild (53:34). Ytterligare förlust
av biotop, orsakad av fysikcentrum, har alltså ägt rum efter den
studien. Biotopförlust har också skett i Solna kommun (35).  

Sannolikheten för framtidscenariot ”b” illustreras även av att
bara runt Haga-Brunnsviken har Solna kommun efter
Regeringsrättens domar i fysikcentrummålet beslutat om flera
detaljplaner med omfattande bebyggelse eller anläggningar i
parken (37, 39, 43) respektive omedelbart utanför dess gräns,
men väl synliga inom parken (38, 43).
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FIGUR 11. Diagrammet illustrerar
hur landskapet Ulriksdal-Haga-

Brunnsviken-Djurgården har
exploaterats från 1600-talet och
framåt samt olika scenarier före

och efter instiftandet av national-
stadsparken. För vidare

förklaring se texten.



AVSLUTANDE KOMMENTARER

Nationalstadsparkens tillkomst var avsedd att bryta en exploate-
ringstrend. Vad kan vi då dra för lärdomar sju år efter riksda-
gens beslut? En är säker – det är inte helt lätt att bryta ett
invant förhållningssätt av exploatering av stadsnära natur. 

Riksdagens ambition i den andan skulle effektueras genom
två medel: 1) en lagparagraf med en höjd skyddsnivå jämfört
med andra riksintressen, och 2) ett samordningsuppdrag till
länsstyrelsen i syfte att stärka parkens värden. Länsstyrelsen fick
därmed en dubbel nyckelroll i implementeringsprocessen.

Skulle initiativet från regering och riksdag få avsedd verkan
ansågs det viktigt med en snabb attitydförändring. Länsstyrelsen
kom dock inte att spela denna förändrade och förändrande roll
med någon tydlighet. Och intresset från regeringen för detta fak-
tum synes ha varit begränsat. Redovisningar från länsstyrelsen av
samordningsuppdraget har t.ex. inte följts upp av regeringen. 

Istället inleddes en mångfasetterad händelseutveckling med
allvarliga problembilder. De pekar tydligt på ett behov av över-
syn vad gäller förvaltningen av nationalstadsparken. De pekar
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Ekar vid Lilla Skuggan, 
Norra Djurgården.



även på en angelägen uppgift att söka finna modifieringar av vår
plan- och miljölagstiftning samt förvaltnings- och rättskultur så
att de mer effektivt får avsedd verkan för miljön. I de avslutande
kommentarerna till kapitel 10 har en del förslag till förän-
dringar givits. Här skall de kompletteras med andra synpunkter. 

Ett centralt tema i flera texter, se särskilt kapitel 9 och 10,

har varit problem med planhandlingar med brister vad gäller
angivande av värden, miljökonsekvenser och illustrationer. Pro-
blemet har även exemplifierats i denna studie och är som gene-
rellt fenomen inte ovanligt. En fördjupad inblick ges bl.a. i en
studie av Riksrevisionsverket (58).  

Ur demokratisk synvinkel är bristfälliga planhandlingar
mycket problematiskt och olika vägar bör sökas för att motverka
detta. Så kan t.ex. marknadsföringslagen (54) vara en förebild
för en lagstiftning kopplad till speciella behov vid plan- och mil-
jöärenden. Den söker motverka otillbörlig marknadsföring och
talan kan föras i marknadsdomstol av bl.a. konsumentombuds-
man och sammanslutningar av konsumenter och löntagare.
Olika former av sanktioner kan utdömas.

Problemet med bristfälliga planhandlingar aktualiserar även
behovet av en miljöombudsman. Det tydliggörs också i relation
till frågan om ett projekt kan anses vara förenligt med en viss
lagstiftning eller ej. Anses inte det vara fallet kan idag sakägare
och berörda överklaga ärenden inom ramen för plan- och bygg-
lagen. I miljöbalken (55) har miljöorganisationer av en viss stor-
lek givits motsvarande rätt i vissa frågor. En reflektion som
genomgångarna av rättsfallen lett till är att det vore rimligt att
stärka allmänintressets granskningskapacitet och prövningsmöj-
lighet genom en miljöombudsman i allmänhetens tjänst.
Rättsfallens akter visar prov på orimliga bevisbördor för sökan-
den i fall som handlar om avsevärda allmänintressen, särskilt
när underlag från exploateringsintressenter är mycket bristande
eller missvisande. Det ter sig rimligt att sökanden i den typen av
situationer kan erhålla stöd för att driva processen. En miljöom-
budsman bör också kunna driva ärenden parallellt med sakäga-
re, berörda eller miljöorganisationer.

Mest förvånande av de problembilder som redovisats är
resultaten vad gäller rättstillämpningen. Där finns exempel på
förhållningssätt som på intet sätt kan anses vara förenliga med
lagens bokstav och syfte. Dessutom finns uppenbara brister i
den rättsliga metodens tillförlitlighet. Förklaringar till det kan i
princip vara bl.a. bristande bevisning/sakupplysning eller kom-
petens hos rätten att bedöma sakfrågan samt ovilja att ta till sig
uppgifter från andra håll än från officiella organ. Min bedöm-
ning är att bristande bevisning/sakupplysning kan vara en giltig
förklaring i endast ett (30) av de genomgångna rättsfallen.

Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universi-
tet, gjorde efter olika genomgångar av mål i Regeringsrätten en
situationsbetraktelse över utvecklingen av svensk miljörätt
(62:285-297). Det är en analys som i sin helhet är väl värd att ta
del av mot bakgrund av vad som framkommit i de här presente-
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rade studierna. Westerlund ser problem i rättstillämpningen och
menar att problemets kärna ligger i att lagstiftningen på bl.a.
miljöområdet inte fungerar särskilt bra därför att den lagstift-
ningsteknik som används inte accepteras fullt ut av domstolarna
(62:294-295).

Det kan således finnas problem som mer har karaktären av
systemfel. Jag har emellertid svårt att frigöra mig från misstan-
ken att vad gäller hanteringen av fysikcentrumplanen ville helt
enkelt rätten inte fälla planen och har utifrån detta ställningsta-
gande formulerat sina domar. Det är inte svårt att se psykologis-
ka skäl för ett sådant agerande. Det handlade om en byggnad
för vetenskap i "kunskapens, utvecklingens och framstegets
tjänst", dvs. en byggnad med utpräglat positiv laddning.
Dessutom handlar det ytterst om frågan om vad som vid en
given tidpunkt kan uppfattas som "legitim" maktbalans mellan
beslutande politiska församlingar, förvaltningsmyndigheter,
regeringen och domstolar.

Den senare aspekten leder vidare till frågan om den rådande
instansordningen är lämplig. Regeringsrätten stoppade planerna
för Norra länken genom Bellevueparken 1997 (29). Ärendet var
politiskt laddat och beslutet blev mycket uppmärksammat
(52:230-233). Sådana beslut blir särskilt dramatiska genom den
rådande instansordningen med regeringen som beslutsorgan
innan ärenden når Regeringsrätten för rättsprövning. Är det då
inte rimligt att en psykologisk spärr lätt infinner sig mot att fatta
flera fällande beslut i motsvarande typ av ärenden?

Mot den bakgrunden kan det vara värt att överväga en
instansordning som innebär att överklagningar av detaljplaner
efter länsstyrelsen går direkt till domstol. Överprövning skulle
kunna ske vid t.ex. Regeringsrätten. Detta skulle rimligen avdra-
matisera rättsliga prövningar av denna typ av beslut och kunna
stärka rättssäkerheten. Mot detta resonemang kan man dock
invända att flera lagar innehåller utrymme för lämplighetsbe-
dömningar och avvägningar som är av mer politisk karaktär och
inte bör göras av rättsväsendet. Ur det perspektivet skulle rege-
ringen som del av instansordningen vara värdefull.

Den nuvarande ordningen kan dock inte anses vara helt
lämplig med hänsyn till att det är regeringen som utser
Regeringsrättens domare. Rent principiellt ter det sig olämpligt
att den enhet som skall granskas utser dem som ska utföra
granskningen. En alternativ ordning skulle kunna vara att t.ex.
riksdagen får rollen att utse Regeringsrättens domare.

Slutligen, här har givits en bild av tillämpningen av lagen för
nationalstadsparker. Utgången av experimentet nationalstadspar-
ken är emellertid oviss. Lagar och deras tillämpning kan ändras.
Det finns därför all anledning att i fortsatta studier följa parkens
öden. Det vore emellertid olyckligt om det som redan har hänt
under parkens första sju år inte leder till att man drar lärdom
därav, och genom olika typer av förändringar bidrar till en
utveckling av samhällets förmåga att hantera miljöfrågor inom
ramen för en hållbar samhällsutveckling. 
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I denna skrift har samlats några uppsatser som tillsammans

utgör en kritisk granskning av skydd, vård och utveckling av

nationalstadsparkens värden. Kärnan i skriften är Peter Schantz’

omsorgsfulla analys av de begrepp om parkens unika egenskaper

som använts i lagen och dess förarbeten och som hanterats i pröv-

ningen av ärenden om parkens skydd och vård. Till skriften har

också fogats uppsatser om parkens problem och värden av Bengt

Hamdahl, Staffan Westerlund, Daniela Fröberg och Katarina

Löfvenhaft.

Om parkens skydd i lag och lagtillämpning

För dem som med engagemang följt hanteringen av markan-
vändningsärenden i och nära parken har det blivit tydligt att
lagstiftningen för parken inte fått tillräcklig tyngd. Bokens för-
fattare menar att en anledning till detta kan vara att lagrummet
om parken placerats i naturresurslagen/miljöbalken, ett lagkom-
plex som mera karakteriseras av god vilja än av stringens och
vars sanktionsmedel är vaga. ”Praxis har hittills varit att se lagen
som ett hinder vars effekt bör begränsas ungefär så som skatte-
skyldiga ser på skattelagstiftningen”, säger Westerlund &
Hamdahl. En sådan oengagerad och överslätande attityd till
lagen har underlättats av otydligheter och motsägelser i lagtex-
tens förarbeten och har genomsyrat agerandet hos de ansvariga
kommunerna och länsstyrelsen. Attityden har smittat av sig i de
påföljande instanserna, upp till regeringsrätten.

Westerlund & Hamdahl pekar främst på att det saknas en
företrädare för parkens ”egna” intressen, ”en förvaltare som kan
påkalla domstolsprövning”. Det är nu länsstyrelsen som har att
bevaka det allmänna intresset, som här sammanfaller med
skyddsintresset. Men länsstyrelsen har många andra uppgifter,
inte minst att verka för länets ekonomiska intressen, som ju på
kort sikt kan uppfattas vara rakt motstående skyddsintresset.
Därför måste parken få ett fristående aktivt förvaltarskap som
kan förstärka, inte minska dess värden.

Daniela Fröberg har anlagt ett statsvetenskapligt perspektiv
på implementeringen av lagen om nationalstadsparken. Hon
instämmer i att lagen introducerat sitt starkare miljöskydd i ett
”svagt sammanhang”, dvs. naturresurslagen/miljöbalken.
Politiker och tjänstemän som haft att hantera lagen på det loka-

Lennart Holm

S L U T O R D

Djurgårdsbrunnskanalen.



la planet har inte upplevt resursbrist som ett hinder för att 
tillämpa lagen. Men de har heller inte gjort lagens mål att skyd-
da och bevara till sina egna. Att med minsta möjliga modifika-
tioner genomföra redan påbörjade projekt har varit ambitionen.
I detta har de fått stöd av länsstyrelsen. Det enda trycket att leva
aktivt med den nya lagen har de känt från miljöorganisationerna
– ”de har bildat en motvikt till fastighetsägares och politikers
exploateringsvilja”.

Peter Schantz har i sina två uppsatser om lagstiftningen,
rättstillämpningen och dess konsekvenser i detalj granskat hur
olika nivåer – från kommun till regeringsrätt – uppfattat och
tillämpat lagen. I stort ger han samma bild som Westerlund,
Hamdahl och Fröberg tecknat, nämligen att tolknings- och
rättsprocedurerna nästan genomgående har inneburit försök att
reducera lagens ”hinder” mot exploateringar och förändringar.
Trots att en lagskärpning uteslutit möjligheten att i parkens
skydd göra avvägningar mellan olika allmänna intressen kan
man uppfatta att ett sådant förhållningssätt ändå existerar.
Särskilt pekar Schantz på den ”värdeerosion” som rättsinstanser-
na bedrivit genom hänvisningar till tidigare negativa förän-
dringar i miljö och landskapsbild: de har fått legitimera nya
negativa förändringar (”som om en redan försurad sjö får försu-
ras ytterligare”).

Slutsatsen av genomgångarna av den hittillsvarande tillämp-
ningen av lagen om nationalstadsparker måste bli att en översyn
med förtydliganden som mål måste göras. Vidare måste en juri-
disk person skapas som entydigt och oberoende företräder par-
kens intressen, har egen besvärsrätt och som skall höras vid
överprövning av ärenden om markanvändning m.m. i parken.
En sådan instans kan också bära ansvaret för parkens vård och
utveckling och svara för den ekonomiska förvaltningen – mera
om detta nedan.

Om parkens vård och utveckling.

Samverkansgruppen
Regeringen beslutade i januari 1995 att länsstyrelsen i Stock-
holms län skulle samordna frågor om skydd, förvaltning, vård
och utveckling av nationalstadsparken (8). För uppgiften inrät-
tades en samverkansgrupp med företrädare för staten, de två
kommunerna och de offentliga markägarna. Gruppens uppgift
skulle vara att utveckla en gemensam syn kring principerna för
parkens förvaltning. En lägesrapport gavs 1996 med erfarenhe-
ter från det första året och slutsatser om den fortsatta inrikt-
ningen (2). Rapporten varnar för att fler nationalstadsparker
kan splittra intresset: ”instrumentet nationalstadspark urholkas
om sådana parker inrättas på fler orter” (2:7). Den pekar också
på vikten av medborgerlig uppslutning (2:5): 

En stor del i den positiva uppmärksamhet som området fått måste självklart till-
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skrivas de ideella krafter som engagerar sig i Nationalstadsparken. En viktig för-

utsättning för parkens framtid är nämligen att allmänhet och speciellt de ideella

föreningarna även i fortsättningen värnar om och argumenterar för områdets

kvaliteter och kritiskt bevakar myndigheters, fastighetsägares och förvaltares

göranden och låtanden. Om engagemanget för och diskussionen kring

Nationalstadsparken ebbar ut uppstår en situation som i sig kan utgöra ett hot

mot parken.

Nyåret 1998 redovisade länstyrelsen till regeringen planeringslä-
get inom området södra Brunnsviken (3, 4). Samverkans-
gruppen hade då utvidgats med två mandat, Förbundet för
Ekoparken (se www.ekoparken.org) och Kommittén för
Gustavianska parken. I rapporten utvecklas ”en strategi för det
fortsatta arbetet”. Man kunde konstatera att Solna antagit en
översiktsplan med redovisning av synen på sin del av parkområ-
det medan Stockholm fortfarande dröjer. Länsstyrelsen konsta-
terar också att särskilda medel behövs för parkens förvaltning
och utveckling – styrelsen föreslår att en fond bildas av staten
och de två kommunerna.

Länsstyrelsens och samverkansgruppens utåtriktade aktivitet
har bestått i två rapporter, två seminarier och en tävling om
”informationsentréer” (5). Samverkansgruppen har låtit en sär-
skild arbetsgrupp, bestående av representanter för de organ som
ingår i samverkansgruppen, genomföra en utvärdering av grup-
pens arbete. Den har gjorts som en enkät till samverkansgrup-
pens ledamöter – tio svar har inkommit och de kommenteras i
en sammanfattning. I den konstaterar man att samverkansgrup-
pens prioriteringar av målen ”spretar” (6:2).  ”De flesta anser att
mycket arbete återstår för att ”leda till principer för skydd, vård,
förvaltning och utveckling” och uttrycker samtidigt att detta är
en angelägen uppgift.” (6:2). Mest handlar utvärderingen om
samverkansgruppens arbetsformer: där sätter man värde på den
information som lämnats men tycker att länsstyrelsen kunde
vara mer aktiv.

I en uppföljande diskussion markerar flera av markförvaltar-
na inom Samverkansgruppen att förväntningarna på resultat
inom denna grupp ej infriats. Diskussionen summeras med
(7:2): 

Slutsatsen blev att gruppen bör ha en tydligare agenda. En gemensam mark-

nadsföring av Nationalstadsparken och mer resurser bör eftersträvas. Hur detta

kan åstadkommas på bästa sätt, t.ex. genom en stiftelse, åtar sig Länsstyrelsen

att undersöka vidare. Även hur den nya landshövdingen kan engageras i det nya

arbetet är en uppgift för Länsstyrelsen.

För dem som är engagerade i parkens vård och utveckling har
inte länsstyrelsens agerande inom ramen för samverkansgrup-
pen hittills motsvarat förväntningarna på aktiva insatser. Vi har
heller inte sett att gruppen med sin ställning under länsstyrelsen
kan motsvara den institution med egen talan och ekonomiska
resurser som efterlysts. Positiva insatser för belysning av par-
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kens kvaliteter och deras behov av skydd och utveckling har där-
emot gjorts av länsstyrelsen samt Stockholms stadsbyggnads-
kontor i samarbete med bl.a. Boverket, Naturvårdsverket och
fristående forskare.

Behovet av planering
Gång på gång har författarna i denna rapport efterlyst en över-
siktsplan för parkens utveckling. Nationalstadsparken är en ny
och okränkbar stadsdel i storstadsregionen, med ett eget plane-
ringsbehov och identitetsskydd.

Solna har redovisat en fördjupning av sin översiktsplan för
parkens del (9). Den accepterar de gränser som propositionen
om parken redovisade och stannar i sin planering stort sett vid
dagens förhållanden. Den tar inte upp frågor om restriktioner i
omgivande bebyggelser till skydd för parkens ostördhet eller
dess horisontlinjer.

Stockholm har ännu inte presenterat någon fördjupad över-
siktsplan för nationalstadsparken. I olika projekt har emellertid
staden antytt avvikelser från propositionens gränslinjer och har
i planeringsinitiativ ifrågasatt den återhållsamhet i exploatering
av gränszonerna som propositionen förutsatt. Det är därför
angeläget att staden redovisar sin syn och att gränsfrågan kom-
mer under debatt och slutlig prövning. Det är också viktigt att
parkens betydelse markeras genom restriktivitet i störande för-
ändringar i parkens gränszoner, t.ex. beträffande byggnadshöj-
der.

Parken skall ju vara ett positivt tillskott i storstadsregionen
och det är därför viktigt att den görs enkelt tillgänglig för gång-
och cykeltrafik. Det är också viktigt att den kan bereda utrymme
för medborgarnas gemenskap i vardag och fest – dess struktur
måste utvecklas för sådana publika ändamål. Detta inkluderar
möjligheterna att nyttja parken för motion och idrott. Men dessa
får inte komma i strid mot de behov av skydd och förkovran som
parkens biologiska och kulturella egenart ställer och som tydligt
exemplifierats i denna skrift.

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att tillsammans
med de två ansvariga kommunerna och markägarna utveckla
en långsiktig strategi och en utvecklingsplan för nationalstads-
parken (8). Det är nu hög tid att en sådan upprättas. Detta
arbete måste utföras ”på parkens villkor” med endast dess bästa
i sikte. Konflikter mot andra intressen skall prövas mot den
lagstiftning som finns (och som bör förtydligas). Parkens
intressen måste ha en oberoende företrädare med egen juridisk
auktoritet. För parkens vård och utveckling bör skapas en
utvecklingsfond.

Nationalstadsparkens biologiska och kulturella egenart
Det är inte bara behovet att för framtiden säkra ett stort och väl-
beläget grönt fritidsområde för stockholmarna som motiverat
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tillkomsten av nationalstadsparken. Området har unika biolo-
giska egenskaper som biotop mellan skärgård och fastland, del-
vis präglad av närheten till storstadsmiljön. Det har också en
rikedom på kulturhistoriska minnen, välbevarade bl.a. genom de
kungliga privilegier som skyddat den mot stadens civila expan-
sion. Till parkens vård och utveckling måste det därför höra att
fördjupa kunskaperna om dess egenart. I denna skrift redovisas
några nytillskott i denna kunskap och en början till en grundläg-
gande begreppsbildning för fortsatt forskning och för inrikt-
ningen av vård- och utvecklingsarbetet. 

Katarina Löfvenhaft belyser den biologiska mångfald och
interaktion som möjliggörs av parkens storlek och rikedom av
biotoper. Genom en utvecklad beskrivning och kartering av
dessa värden finns nu ett gott stöd för att i översikts-, detalj- och
skötselplaner utveckla förutsättningarna för den biologiska
mångfalden. 

Peter Schantz behandlar i en serie studier, flertalet publicera-
de i Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård, de kvali-
teter som lagen om nationalstadsparken avser att skydda och
utveckla: de kulturhistoriska spåren och områdets resurser för
rekreation, natur- och kulturupplevelser. Han menar att plane-
ringen för parkens utveckling måste öppna parkområdet för
medborgarna, understryka och beskriva dess natur- och kultur-
värden och deras pedagogiska potential. Han ger exempel på
metoder för att tränga in i det historiska landskapets olika vär-
dekategorier och visar att planeringen måste bygga på sådana
omsorgsfulla och ämnesövergripande analyser. 

Den medborgerliga förankringen
Som många har påpekat är en viktig del av skyddet och utveck-
lingen av parken dess förankring hos medborgarna. Dess kvali-
teter måste därför göras tydliga, tillgängliga och attraktiva. Så
kan ske genom positivt samarbete mellan de ansvariga och de
frivilligorganisationer som entydigt arbetar för parkens bästa.
Ett exempel är den serie av utställningar med förslag till den
kulturhistoriska parkens förstärkning och ökade tillgänglighet
som dessa organisationer ordnat (1). Ett annat exempel är det
försök att introducera parken på Internet under arbetsnamnet
”Nätparken” som nu pågår (och som kan följas på hemsidan
www.nationalstadsparken.org). Men det viktigaste är att det
utvecklas ett folkliv i parken, att dess möjligheter som vardags-
rum sommar som vinter tas tillvara. Livet i parken måste stimu-
leras med vandringar och visningar och lockande tilldragelser,
med fest och allvar. Parkens pedagogiska möjligheter är dåligt
utnyttjade – den kan bli ”en mulleskog, en skolskog och en uni-
versitetsskog”. Aktiviteterna kommer inte av sig själva.
Parkförvaltningen måste ha programresurser för att hålla intres-
set levande och skapa vanor att utnyttja parken. Man skall
undra ”vad händer i parken idag?” och media ska ge svar. Då har
parken fått den ställning som riksdagsbeslutet avsåg.
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In December 1994 the Swedish Parliament unanimously decided
to pass a Government Bill establishing the area of Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården in the municipalities of Stockholm, Solna
and Lidingö as a National Urban Park (Nationalstadsparken, also
called Ekoparken). The first National Urban Park (NUP) in the
world was thereby founded.

But what happened when the Act was to be implemented?
What are the lessons that can be drawn from it? Are there any
developmental aspects of interest? This book contains studies of
these matters.

After giving a background to the issue the content of the
book will be described chapter by chapter.

Background to the area, related values 
and legal conditions

The parks of Djurgården, Haga-Brunnsviken and Ulriksdal are
integrated in an old agricultural and natural landscape near
central Stockholm. For many centuries this landscape has been a
spacious, beautiful and well-placed open-air recreation area for
Stockholmers and other visitors. It has unique biological
characteristics with a complex of biotopes between the
archipelago and the mainland, and it is rich in cultural heritage
well preserved not the least due to Royal privileges hampering
urban development.

The parks were established partly on a Royal initiative
between the 16th and the 18th century. Djurgården, dating from
the 16th and 17th century, is an example of the hunting parks
that were common in Europe during this period. A great value
in the case of Djurgården is that a substantial part of the
original hunting park structure still exists. Also, located around
lake Brunnsviken there is a unique formation of different
landscape gardens created in the late 18th century. One of them,
the Royal Park of Haga, is considered to be an outstanding
example of the English landscape garden. At Ulriksdal, the
Palace Park has a basic plan of a Baroque park, having been
formed during the first half of the 17th century. Europa Nostra
has pointed out that ”each of these park elements represent
great values per se, and in combination they are a unique
document of European park history, representing cultural values
of international importance.” Coupled with this landscape are
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numerous cultural dimensions, such as literature, art, music,
dance, theatre, science, architecture, a botanic garden,
museums, recreation, outdoor life, physical exercise and sports.

However, during the 20th century in particular this park
landscape has been exploited step by step. This has happened
despite an often expressed contrary desire by no means least by
the Swedish Parliament. In the beginning of the 1990s there was
a substantial number of developmental plans for the park,
resulting in petitions in Parliament in 1991 urging for the strong
legal protection of the area. The Swedish government then
launched a process resulting in a Government Bill for the NUP
in 1994. During this process it became clear that the park
represents valuable biodiversity, including numerous
endangered species.

The criterion for giving an area legal protection as an NUP is
that it is a national interest which is of significance for the
national cultural heritage, for a municipality’s or a densely
populated region’s ecology and for recreation.

What is commonly referred to as the ”National Urban Park
Act” was in fact originally section 7, chapter 3 in The Act on the
Management of Natural Resources but is placed in chapter 4 in
The Environmental Code from 1999. This chapter contains
regulations concerning exploitation within certain listed areas
which are of national interest because of their natural, cultural
or outdoor-life values.

Section 7, which was added to the Act in January 1, 1995,
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states: ”The Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården area  is a
national urban park. In a national urban park, new built-up areas
and new installations may be created and other measures taken
only if this can take place without encroaching on the park
landscape or natural environment and without the natural and
cultural values of the historical landscape being otherwise
damaged.”

The regulations in chapter 4, section 7 for the protection of
the NUP are more strict than the regulations in the same
chapter for the other enumerated areas with cultural, natural
and outdoor life values of national interest. The protection of
these values in these areas only applies to considerable damage
of them. The NUP Act states that every action that in any way,
however small, encroaches on the park landscape or the
natural environment or damage the natural or cultural values
of the historical landscape is forbidden. Furthermore, the
protection of other areas than the NUP is no hindrance to the
development of existing densely built-up areas or of local trade
and industry. This exception from protection does not apply to
the NUP according to chapter 4, section 1 in the
Environmental Code. New houses or roads or any other thing
may be of the greatest importance for the development of the
area or local trade and industry. They are still forbidden
within the NUP.

The prohibition of encroachment means that new buildings
or new installations (e.g. roads, parking places, power lines)
must not make use of any part of the grounds that may be
described as a park landscape or natural environment, nor
causing any damage to the natural and cultural values of the
historical landscape. The amplification of existing buildings and
installations is not precluded as long as it is done within built-
up areas and in other ways in accordance with the Act.

The NUP contains areas with various landowners,
administrations and municipalities. The Parliament and
Government therefore gave the County Administrative Board of
Stockholm the task to coordinate the care and development of
the park in accordance with the aims as stated in the Bill.

The Planning and Building Act regulates conditions for
changes in the use of land. Such initiatives can be taken by the
municipalities deciding on legally binding detailed development
plans. The County Administrative Board shall scrutinize such
measures from the municipality and secure the national interest,
which in this case means that a detailed development plan is in
line with the NUP Act.

If a citizen is directly affected by a detailed development plan,
and is of the opinion that the plan is in violation of the Planning
and Building Act or the Environmental Code, that citizen can
appeal the decision of the municipality at the levels of the County
Administrative Board and thereafter the Government. Finally, it
is possible to have a decision of the Government legally evaluated
by the Supreme Administrative Court.
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T H E  C O N T E N T  O F  T H E  B O O K

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Introduction. 

By Lennart Holm & Peter Schantz

According to the Bill, the intention the NUP Act was that it
should be ”strong enough to in a long term perspective hinder a
continuous exploitation and fragmentation of the historical
landscape”, and that ”the development of the National Urban
Park should aim at strengthening the area’s natural, cultural and
recreational values and protecting biodiversity”. What happened
then?

It is clear that the implementation of the Act has not passed
smoothly and it is now important to study problems as well as
developmental aspects of its implementation. This is also of
value due to growing international interest for the issue. For
instance, Finland established its first NUP in January 2001.
Different aspects worth studying are indicated, and a basis for
studying them, including a list of all the detailed development
plans within the park after the introduction of the Act, is
presented. Several of these cases have been subject to
jurisdiction by the Supreme Administrative Court. The
implementation process can therefore be studied at all levels of
decision and application of the Act.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

On the Act and possible developmental traits.

By Staffan Westerlund & Bengt Hamdahl

The authors start with the general perspective on the NUP as a
model, a microbiosphere, of the basis for sustainable
development: a microglobe. Development may take place but
only as long as certain boundaries are not passed, inasmuch as a
limit between the activities of man and the environment has
been set. From that perspective it can be regarded as an
experiment in sustainable development. And if it does not work
on this small scale, it will indicate the conditions for global
environmental efforts.

Legally, the introduction of the Act stands for a positive and
new trend. Firstly, decisions taken at the local levels of
municipalities have to be in accordance with the nationally
decided environmental aims for the area. Secondly,
environmental interests are not to be balanced against other
interests. The level of protection is therefore enhanced, in
comparison with the protection given other natural, cultural and
outdoor-life values of national importance.

The technique used in the Bill for attaining the
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environmental goals was, however, traditional – negative actions
are prohibited. A more modern, and possibly more efficient
technique would be to state the desired condition for the park as
well as rules for the administration of the park, the follow-up of
its development and actions to counterbalance measures that
possibly have moved the area away from the aims set for it, so-
called adaptive environmental planning. A weakness of the legal
construction for the NUP is also that there is no public
representative that can bring cases, such as detailed
development plans, to court if needed. At present such actions
are dependent on citizens that are directly affected by the plan.

So far, the application of the Act by the Supreme
Administrative Court demonstrates qualitative differences. In
one case a construction of a road tunnel was considered to be an
”encroachment” in the park landscape, whereas in two other
cases in conjunction with the so-called Physics Centre the
judgements were surprising. The court has made a narrow
interpretation of particularly the prerequisite of damage in the
Act. However, this can in part be due to weaknesses in
definitions in the Bill for the park.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Biodiversity in urban areas. 
Examples from the National Urban Park.

By Katarina Löfvenhaft

One of the aims of creating the NUP was to preserve the
biological diversity of the old agricultural and park landscape
which once prevailed there. Regarding the flora and fauna, one
of the most interesting aspects of the park is the rich
representation of old-growth oak trees, Quercus robur, which
constitute one of Swedeń s most valuable sites for insects living
on dead wood. The park contains more than 100 species from
various groups, including endangered species, identified
according to the Red List of Swedish species threatened from a
national perspective. This was highlighted in 1992, when
investigations were undertaken by the Solna and Stockholm
municipalities in order to prepare a background to the new Act.
In this matter, the need for an ecological landscape perspective
and for improved tools for planning and environmental
assessments was soon realized.

During the last ten years several projects have been initiated
to overcome such problems, e.g. a collaborative project between
the Stockholm City Planning Administration and the
Department of Physical Geography of Stockholm University.
Here, an ecological-geographical approach with biotope
mapping and indicator-species has been developed to facilitate
physical planning that takes biodiversity issues into account on
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both a small and a large scale. For the NUP, an ecological
infrastructure has been established. It includes core areas,
connectivity zones and buffer zones, each with different
demands for physical planning and management in relation to
biodiversity. Sub-areas with a high ecological potential and
priority for restoration are also indicated.

The author notes that the need to improve the planning
methods for biodiversity in urban areas is evident. However, the
new bases developed are good tools for present planning work.
For the protection and development of the park’s biodiversity it
is of crucial importance that biotopes in connectivity and buffer
zones surrounding core areas are given clearly defined legal
protection.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The implementation of the 
Act from the perspective of political science.

By Daniela Fröberg

A study in which the empirical basis consists of six
developmental projects within the park as well as interviews
with politicians and planning architects is presented. The author
points out that there are some aspects within the studied
projects that could be questioned if the Act is to be used as a
measure of the success of the implementation process.

As theoretical background it is pointed out that the
implementation of political decisions is facilitated if:

• the instructions from the decision makers are unambiguous
and clear to those who are to implement them

• economic, organisational or other fundamental needs are
met

• the implementing personnel like the decision

• implementation can be followed up

• implementation is not affected by agents of different external
interests

The author describes a problematic implementation process,
and notes that it fits well with theories stating that if the
benefits of a certain decision are spread among the citizens
while its costs are concentrated to a few agents, the latter will
have incentives and possibilities to disturb the implementation
of the decision. To counteract the influence of the cost-bearers
politicians or – as in this context e.g. environmental
organisations – could act to favour the decision being
implemented.

According to the author, three factors play a main role in
explaining the problems in the implementation process: 1) the
instructions from the decision makers through the Act and the
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preamble in the Government Bill was not always clear to those
who were to implement it with regard to the meaning of the
terminology used, 2) it has not primarily been a desire to
preserve the NUP that has guided those who have been in
control of the planning instruments, and 3) environmental
organisations, real-estate owners and construction companies
have managed to influence the planning process. It may also be
possible to state that the County Administrative Board of
Stockholm – through acting too leniently to advance the
national interest – has influenced the implementation in an
indirect manner.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A multifarious experiment. 
An introduction to seven texts.

By Peter Schantz

The origin of the following texts comes from an interest in
landscapes close to urban areas as arenas for physical activity
and recreation by no means least from the scope of sustainable
development. The first text focuses on this. Thereafter
questions concerning descriptions of values in the historical
landscape, interpretation of the Act, administration and
application of the Act by the municipalities, the County
Administrative Board of Stockholm and The Supreme
Administrative Court are elucidated. In particular, official
descriptions from the municipalities are studied due to their
importance in relation to the intent of the Act and the planning
process. If descriptions of values in conjunction with e.g.
detailed development plans are insufficient, the democratic
process is given inadequate input. If appeal is made against
such a plan, the problem may prevail and rise to the level of the
Supreme Administrative Court with possible negative effects on
jurisdiction. In the final text, a consequence analysis of the
prevailing trends in the application of the Act and related
jurisdiction is given.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Landscapes for physical activity and health. 
About sustainability and developmental plans.

By Peter Schantz

There is a growing body of knowledge in medicine, physiology
and psychology about the importance of physical activity for
health and well-being. This leads to the question of how to
build a society that stimulates and facilitates physical activity,
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while attaining sustainable development at the same time. A
model is presented to illuminate factors of importance for an
analysis of this complex. Physical activity is dependent on
individual and external factors, some of them involving
economic costs and having environmental impacts. Physical
activity as such can lead to positive effects on health etc. but
also to negative ones, e.g. injuries as well as environmental
impacts. From these perspectives it appears that in
environmental and economic terms the urban green zones have
a favourable profile. But, what is known of their effects at the
level of physical exercise? This matter is illuminated on the
basis of investigations dealing with whether or not people in
Sweden are interested in being physically active outdoors, what
kind of leisure activities that are perceived as good for health,
and what kind of physical activities are preferred and executed,
respectively. Also presented are results on the extent to which
green areas are perceived as environments with the effect of
creating relaxation and harmony, as well as being of more
profound and existential importance. The results of these
investigations indicate that landscapes close to urban areas can
be of value in enhancing physical activity and health within the
population. To what extent this may be so is, however,
dependent on e.g. the quality of the area. Examples of planning
for enhancing the quality of green zones in the NUP are
presented.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The cultural values of the historical landscape. 
How can descriptions be developed?

By Peter Schantz

Addressed here is the problem of municipal cultural value
descriptions of the historical landscape in need of being
developed using a more holistic approach and including
immaterial values, such as literature, art and history of ideas. 
A model to describe the cultural values of the park is also
presented.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

About immaterial and material cultural values.
A case study of three graves placed in the landscape.

By Peter Schantz

The cultural contexts of three individual graves placed in the
landscape by lake Brunnsviken on the initiative of the composer
Joseph Martin Kraus, the poet and gymnasiarch Per Henrik
Ling and the Crown Princess Margareta, respectively, were
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investigated. The results are compared with the official
descriptions of cultural values of the graves given by the
municipality of Solna which are more material and object-
oriented. A great difference is observed with the immaterial and
holistic approach used. The study discloses a strong relationship
between the persons buried and nature in general, and with the
surrounding landscape near Brunnsviken.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Man, landscape and time. 
An explorative study of values and definitions applied 
to the National Urban Park.

By Peter Schantz

The meanings of the terminology used in the Government Bill
and the NUP Act are investigated. This includes the term
”historical landscape” which is new in Swedish legislation and
opens up for immaterial cultural values in a fashion that can be
compared with the category ”associative cultural landscape”
used by UNESCO: ”The inclusion of such landscapes in the
World Heritage List is justifiable by virtue of the powerful
religious, artistic or cultural associations of the natural element
rather than material cultural evidence, which may be
insignificant or even absent.” The problem of official
descriptions of cultural values mentioned in the previous two
chapters is interpreted in the light of theoretical reasoning and a
Government Bill about cultural environments presenting this
phenomenon as more of a general problem. This indicates that
professional antiquarians tend to favour material and cognitive
rather than immaterial and emotional values. There is also a
tendency to particularise rather than to use a holistic approach.

The reasoning of the National Board of Housing, Building
and Planning whereby considerations in relation to the term
”damage” on cultural and nature values in the Act should be
evaluated in terms of the long-term potential usage of the place
is presented. For example, an alternative use of a piece of land
could be of such value that e.g. a suggested construction at the
same place can be considered as damage although there are no
existing natural or cultural values that are damaged.

Furthermore, a model of the relationship between man and
landscapes as well as examples from research on how green
landscapes affect man both in psychophysiological and
associative terms are given. Finally, with the aim of
understanding the relationship between man and the NUP at
different times, the model is applied using official documents
and investigations from the 18th century and onwards. It points
to the cultural values so closely linked to and intertwined with
the landscape and landscape scenery that they represent the
basic cultural values in the historical landscape of the NUP.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The missing cultural values. 
A case study of descriptions of a cultural environment 
for physical planning.

By Peter Schantz

The study analyses the immaterial and material cultural values
in the south part of the Brunnsviken landscape using sources
such as literature, music, paintings, sculptures, place-names,
English landscape gardens, civically initiated physical planning,
housing construction, graves and different official investigations.
The main cultural values are distinguished and the result is
organised for the purpose of creating clear graphic support for
physical planning. The result is also compared with descriptions
of cultural values in two detailed development plans by the
municipality of Stockholm. It is concluded that the latter
descriptions are far from meeting reasonable levels of standard.
For example, although the cultural values of English landscape
gardens are affected by the plans, no such values are mentioned.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Legislation and jurisdiction. 
A survey of legal cases.

By Peter Schantz

Two cases of detailed development plans in the Supreme
Administrative Court have been studied in detail. The cases deal
with the so-called Physics Centre, a road tunnel entrance, a
pedestrian and cycling path, all connected to Albano Hill in the
southern part of Brunnsviken, as well as a new road in the
biological core area of northern Djurgården.

The aim was to illuminate and scrutinize: 1) the basis for the
cases in terms of e.g. the detailed development plans,
environmental impact assessments and the input from the
citizens, municipality and academic institutions to the court, 2)
the reasoning and conclusions by the court, and 3) pieces of
information that have been disclosed after the legal cases were
closed.

The material used for the court’s decision was evaluated in
terms of whether or not it could be considered adequate and
sufficient. Together with the reasoning and conclusions by the
court, it serves as a basis for an evaluation of the validity and
reliability of the jurisdiction.

The study reveals severe deficiencies in the environmental
impact assessments. One project was not even mentioned.
Descriptions of cultural values were lacking or clearly
insufficient. The consequences for natural values were not
described for the main project, the Physics Centre, and adequate
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illustrations were in no case existing. On top of this it is clear
that the input to the court from the municipality of Stockholm
as well as the two academic institutions involved in the project
included a wealth of disinformative material. One example is the
image of the Physics Centre which was presented having a size
of less than 50% of the real one. In spite of this combination of
deficient and disinformative official material, the court was
passive although the law enables it to make use of e.g. official
national expertise in cultural and nature-related matters.

With regard to the reliability of jurisdiction, the concordance
between reasoning and conclusions within or between parts of
the judgement or between different judgements can be
evaluated. Findings of a lack in congruence between different
parts of the judgement argue against a jurisdiction that is
sufficiently systematic to be reliable. 

The question of validity can be illuminated with regard to
interpretation of the Act, decisions in relation to questions
about values, criteria with regard to ”damage”, congruity
between reasoning and decision, value matters that are not
considered and ultimately possible long-term effects of
judgements.

Also, the validity of the judgement is questioned from these
perspectives. The author is of the opinion that the most
problematic part of the jurisdiction is the statements that
legitimate new negative changes to the landscape with an earlier
negative change. This opens up for a continuous erosion of
values in the landscape and is not in line with the intentions in
the Government Bill stating that the Act should be ”strong
enough in a long term perspective to hinder continuous
exploitation and fragmentation of the historical landscape.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The application of the Act and its
consequences.

By Peter Schantz

This study starts with an extended scrutiny of the jurisdiction.
Thereafter it combines judicial and public administrative
aspects of the implementation of the Act and points at the
possible long-term consequences of its application.

Three cases with detailed development plans assessed by the
Supreme Administrative Court have been studied with regard to
validity and reliability. The analysis of the judgements show that
negative changes with regard to natural environments or natural
values and landscape scenery are accepted and furthermore that
the court has used different bases for judgement in similar cases.
The analysis strengthens the result attained in the previous study
in demonstrating an application of the Act which has
considerable deficiencies with regard to reliability and validity.
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The study then pictures trends in the public administration
of the park. First the actions of the municipalities are
illuminated and thereafter the work of the County Administrative
Board of Stockholm. Of great value is the developmental work
by the municipalities in the field of biodiversity. Problems in the
descriptions of cultural values of the historical landscape have
been described in previous studies and prevail. No plan for
strengthening the natural, cultural and recreational values in the
park has been presented. A few actions in that direction have,
however, been undertaken. Several detailed development plans
have on the other hand resulted in biotope losses in biological
core areas and connectivity zones as well as in negative effects
on landscape scenery. Examples of not investigating or
presenting natural and cultural values or environmental impacts
as well as not or in a non-realistic way illustrating projects as
well as disinformation have been demonstrated. The
expectations stated in the Government Bill about presenting
developed comprehensive plans for the NUP have not yet been
realised in the case of the municipality of Stockholm.

The Government gave The County Administrative Board of
Stockholm the assignment to coordinate the work for protective
principles, administration, care and development of the park.
The aim should be to strengthen the natural and cultural values
of the historical landscape and the public’s possibilities to enjoy
them. It is clear that during the seven years after this task was
laid down there are few examples of progress in this respect. A
task given to County Administrative Boards in general is to
secure the national interest with regard to cultural, natural and
outdoor-life values in the planning process administered by the
municipalities. In this case there are examples of both restrictive
and non-restrictive policies from The County Administrative
Board of Stockholm, also in similar cases. Thus, the
administration is in this perspective characterised by
inconsistency.

The consequence of the overall application of the NUP Act is
a risk for a continuous exploitation and fragmentation of the
historical landscape. Different structural changes are suggested
in order to solve the problems. One of these is to establish an
official ombudsman for the environment.

The National Urban Park on the web

The following NGO websites focus on the park:
www.nationalstadsparken.org
www.ekoparken.org
www.haga-brunnsviken.org

The park is now part of the global UN study
The Millennium Ecosystem Assessment, see:
www.millenniumassessment.org
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CONCLUDING REMARKS.

By Lennart Holm

The author concludes that the different contributions in this
book describe an application of the Act including the
jurisdiction which clearly points to the need for an overhaul
with the aim of making the protective aims more clear.

It is suggested that a juridical entity with a definite and
independent mandate to represent the interests of the NUP
should be established. This institution must have the right to
appeal against and bring to court plans of changed land use
within and close to the NUP.

Furthermore, such an institution can preferably also have the
responsibility for the care and development as well as the
economic management of the NUP. There is also a need to
establish a specific fund for the administration and development
of the NUP.

The County Administrative Board of Stockholm, with
assignments such as the care and development of the NUP has
also other objects to consider, such as the economical
development of the region. The latter can in a short term
perspective appear to be contrary to the interests of the NUP.
The risk is that these aims are not clearly separated. The overall
result of the assignment for the NUP so far lend support to the
conclusion that the County Administrative Board does not
appear to be the institution suitable to meet the needs of the
NUP.

A developed comprehensive plan for the NUP, an important
consideration already stressed already in the Government Bill,
still waits to be realized. The same applies for the task given by
the Government to the County Administrative Board to
formulate a long-term strategy for the care and development of
the park. This has to include research to deepen knowledge
about the biological and cultural distinctive character of the
park, of which examples have been given in this book. Finally, it
is important that this rich knowledge is communicated to the
general public and that the NUP is developed as a pedagogical
arena. A cooperation with non-governmental organisations for
these types of development should be established.

Thus, seven years after establishing the first National Urban
Park in the world it is time to develop the Act and the
administration of the park as tools for protecting and
developing natural, cultural and recreational values in
landscapes close to urban areas.

2 6 1

s u m m a r y

t h e  n a t i o n a l  u r b a n  p a r k




	000 Framsida FORMAS nsp-bok 2002
	001-008_Nationalstadsparken mindre
	009-020_Nationalstadsparken mindre
	021-030_Nationalstadsparken mindre
	031-048_Nationalstadsparken mindre
	049-076_Nationalstadsparken mindre
	077-084_Nationalstadsparken mindre
	085-098_Nationalstadsparken mindre
	099-112_Nationalstadsparken mindre
	113-126_Nationalstadsparken mindre
	127-144_Nationalstadsparken mindre
	145-168_Nationalstadsparken mindre
	169-210_Nationalstadsparken mindre
	211-238_Nationalstadsparken mindre
	239-246_Nationalstadsparken mindre
	247-262_Nationalstadsparken mindre

