
 

PROTOKOLL 

  

1 (8) 
  

Datum 

2017-12-12 
  

 

 
  

  

  

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Nationalstadsparksrådets sammanträde den 12/12 2017 

Närvarande:  

Åsa Ryding, ordförande, Länsstyrelsen 

Magnus Huss, Akademiska hus 

Staffan Larsson, Ståthållarämbetet 

Jonas Eliasson, Stockholm stad 

Charlotta Andersson Lund, SFV 

Torsten Svenonius, Solna stad 

Eino Örnfeldt, Stockholm universitet 

Lena Lundquist, Stockholm universitet 

Richard Murray, Förbundet för ekoparken 

Henrik Waldenström, WWF 

Bo Göran Hellers, Kommittén för Gustavianska parken 

Camilla Zedendahl, KDI 

Leif Grundberg, Statens maritima museum 

Catarina Rydin, Bergianska 

Barbara Cannon, KVA 

Hans Barje, Lidingö stad 

Helena Sundberg, Trafikverket 

 

Amelie Lindhagen, Länsstyrelsen 

Eva Walden Selin, Länsstyrelsen 

Göran Åström, Länsstyrelsen 

Monica Johnson, Länsstyrelsen (punkt 8) 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Ordförande Åsa Ryding hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Ledamot Eino Örnfeldt förvaltningschef från Stockholms universitet och ledamot 

Charlotta Andersson Lund fastighetschef från SFV deltar för första gången. Göran 

Hellers från Kommittén för Gustavianska parken deltar som ställföreträdande 

ledamot och regionchef Helena Sundberg deltar från Trafikverket med anledning 

av punkt 4–5.  

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

3. Val av justeringsman för sammanträdet 

Jonas Eliasson valdes att justera protokollet. 

4. Protokoll från föregående sammanträde  

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes.  
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5. Utvecklingsanslaget, prognos utfall 2017 samt budget för 2018 

Amelie presenterade tidigare överenskommelser från 2009 och 2013: 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och Stockholms stad undertecknade 

2009 en överenskommelse angående beredning av projekt finansierade av avsatta 

medel till utveckling av Nationalstadsparken med anledning av byggandet av 

Norra Länken. Samma fördelning för de samlade kostnaderna för dessa åtgärder 

ska gälla som för byggandet av Norra länken, dvs. Trafikverket står för 75% och 

Stockholms stad för 25%. En ny överenskommelse baserad på den tidigare 

överenskommelsen undertecknades 2013. Tillgängliga medel ska nyttjas för 

åtgärder att utveckla Kungliga nationalstadsparken i överensstämmelse med 

propositionen 1994/95:3 om Nationalstadsparken, Länsstyrelsens 

handlingsprogram Framtidens nationalstadspark (2006) samt 

Nationalstadsparksförordningen (SFS 2009:55). 

Åtgärderna ska även stå i överenstämmelse med den Vård- och utvecklingsplan 

för Kungliga nationalstadsparken (2013:33) som Länsstyrelsen beslutat om. Med 

åtgärder som anslaget kan nyttjas till menas här markåtgärder. Men även åtgärder 

för information, ökad tillgänglighet, minskad störning mm, dock inte till löpande 

skötsel eller förvaltning. För åtgärder finansierade med anslaget ska eftersträvas 

samfinansiering med markägare, markförvaltare eller annan berörd.  

2013 togs en gemensam strategi fram med förslag till inriktning för användandet 

av anslaget som påtalade vikten av insatser som ökar parkens nyttjande.  

50 Mkr av anslaget får nyttjas för åtgärder för att utveckla det historiska 

landskapets värden och för att stärka och utveckla parkens natur- och 

kulturvärden. Högst 30 Mkr av denna summa får nyttjas för att lyfta fram 

stilhistoriska värden i parkmiljöer 

Högst 30 Mkr av anslaget får nyttjas för att utveckla tillgängligheten till parken 

och mellan dess delar. Högst 10 Mkr av denna summa får nyttjas för ett par 

jämförelsevis kostnadskrävande broprojekt vid Ålkistan respektive 

Djurgårdsbrunnsviken   

Högst 10 Mkr av anslaget får nyttjas för webb, pedagogiskt utvecklingsarbete, 

trycksaker samt annan kommunikation och marknadsföring.  

800 kkr/år ur anslaget avsätts för Länsstyrelsens administration och samordning 

av insatser finansierade av anslaget. 

Projekt som är klara 2017 och planeras 2018  

Det är endast ett tiotal projekt av totalt trettio planerade som beräknas bli klara 

under 2017 (bilaga 1. excelfil med utfall och budget 2014–2018). Några av de 

genomförda projekten är restaurering av Hagaparken och Ulriksdal, utveckling av 

Tessinparken samt utvecklingsprojekt för stadens unga i Haga. Under 2018 

planeras ytterligare ett drygt tjugotal nya projekt med övervägande fokus på 

projekt inom kategorin tillgänglighet. Budgeten för förbrukade medel av 
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utvecklingsanslaget var beräknat till drygt 13 mkr för 2017 men beräknas bli 

knappt 6 mkr. Det totala utfallet 2014–2017 beräknas bli ca 9.6 mkr.  

6. Diskussion om åtgärder för att öka anslagsutnyttjande inklusive 
principer för fördelningsnyckel 

Amelie redogjorde för den diskussion som först diskuterats i markägarutskottet 

angående åtgärder för att öka nyttjandet av utvecklingsanslaget. En lista på 

möjliga åtgärder visades som underlag för dagens diskussion:    

• Förbättra projektadministrationen - resurstillsättning 

• Öka delfinansieringsgraden 

• Förändra fördelningsnyckel,  

- mer pengar till tillgänglighetsprojekt broar, WC, väderskydd mm,  

• Villkora vissa projekt med krav på att andra projekt genomdrivs – via avtal 

• Hårdare krav på att projekten slutförs inom överenskommen tidsram 

Förbundet för ekoparken: Lyft fram naturvärden och bullerfrågan. Det är svårt att 

få till dessa projekt med medfinansiering. Vi vill få till stånd ekodukter viktiga för 

biologisk mångfald men det är ingen fastighetsägare som är intresserad.  

Stockholms stad: Inför en högre grad av överbudgetering.   

Ståthållarämbetet: Det är ok med överbudgetering. KDF är beredda att köpa in en 

projektadministrationstjänst om vi kan komma överens med Länsstyrelsen. När 

det gäller förslaget att förändra fördelningsnyckeln så måste vi vara lite 

pragmatiska, det kan ändras på vägen.  

Konkurrens är bättre än att ställa högre krav. En 50% medfinansiering rakt över 

bör diskuteras. Det är viktigt att få till projekten med broarna.  

WWF: Vad är ristat i sten? Om NGO:s projekt är bra borde de kunna godkännas 

utan medfinansiering.  

Kommittén för Gustavianska parken: Vi ser en risk i att vi splittrar oss till alltför 

många projekt för att kunna åstadkomma något.  

Akademiska hus: Om man har gått in med åtaganden och inte genomför det så bör 

det strykas och ge plats för nya projekt.  

Länsstyrelsen: Vi har en långsiktig investeringsplan och det finns fortfarande 

intresse för projekten. Hur länge ska vi ha is i magen?  

WWF: Länsstyrelsen borde påminna oftare med en uppdatering.  

Länsstyrelsen: Vi har skötselutskott och markägarutskott flera gånger per år där 

dessa frågor tas upp varje gång. Vår upplevelse är att projektadministrationen är 

en flaskhals hos flera aktörer. Här måste alla aktörer ta sitt ansvar och tillse att vi 

löser denna fråga. Vi har varit tydliga med att det går att söka pengar för 

projektadministrationen inom projektbudgeten. Det är positivt att KDF är villiga 
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att pröva om det går att tillsätta en resurs som kan vara behjälplig med 

projektadministrationen.  

Förbundet för ekoparken: Omfördelningen är lättare att göra. Parkens viktigaste 

frågor är inte att bekosta broar. Det är viktigare med biologisk mångfald och 

buller. Hur kan vi/ni bidra till detta?  

Solna stad: Vi ska inte slänga bort pengar men det finns en risk att inget blir gjort. 

Om vi i det här läget ser att det bör justeras bör det göras klokt och med en viss 

försiktighet med överbudgetering. De projekt som drabbas av förseningar riskerar 

annars att inte bli av. Det viktiga är att identifiera vilka projekt som är på gång.  

Länsstyrelsen: Vi vill understryka vikten av långsiktighet i de stora projekten. 

Kan vi skriva avtal för flera år i taget? Nu skriver vi oftast avtal för ett år i taget. 

Vad kan vi göra för att få en större långsiktighet? Finns det möjlighet att få besked 

om budget för medfinansierings mer än ett år i taget?  

Genomgång – vad tycker rådet:  

Amelie förtydligade att man kan söka pengar för projektadministration.  

Ordförande: Delfinansiering – Vad har vi kommit överens om? Kan vi finansiera 

ett helt projekt utan medfinansiering? 

Länsstyrelsen: Enligt överenskommelsen bör vi eftersträva medfinansiering. Ju 

högre grad av medfinansiering desto högre prioritet.  Markägarutskottet anser att 

vi bör avvakta något år till då det är angeläget att hålla kvar vid medfinansieringen 

då det ger större utväxling av pengarna och skapar engagemang i vad man lägger 

pengar på. Länsstyrelsen hållning hitintills är att utvecklingsanslaget inte ska 

nyttjas för bulleråtgärder. Bulleråtgärder är dyra och bör utföras av Trafikverket i 

samband med andra åtgärder. De ideella har en poäng då det inte har egna pengar 

att bidra med. Vi kanske måste vara mer lyhörda. Vi behöver inte hantera alla 

frågorna här. Ta hem frågorna och fundera över hur vi ska göra. 

Trafikverket: Vi har ansvaret som väghållare att åtgärda buller. Vi har ett antal 

åtgärder planerade. Men vi bör inte använda utvecklingsanslaget till detta.  

Solna stad: Vi kan ta upp projekt för diskussion när de kommer.  

Förbundet för ekoparken: Ytterligare förslag – att de ideella får vara med i 

markägarutskottet då diskussionerna om budgeten förs där.  

Länsstyrelsen: De ideella har alla möjligheter att föra fram sina åsikter i 

skötselutskottet där även markägarna är med. Den slutgiltiga diskussionen är på 

rådet då de ideella också är representerade. Det slutgiltiga beslutet tas av 

Trafikverket och Stockholms stad.  

Akademiska hus: Vi bör vara försiktig med att förändra för mycket på 

fördelningsnyckeln. Det finns en risk att man skjuter på projekt så att man 

eventuellt får mer finansiering i ett senare skede. 

Länsstyrelsen: Vi bör ställa högre krav att projekten genomförs. Är det ok med 

långsiktiga avtal?  
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Solna stad:  Det är bra med hårdare krav men med fokus på starten. Det kanske är 

svårt för vissa att skriva avtal för flera år. Det får anpassas från avtal till avtal.  

Rådet ställde sig bakom följande åtgärder: 

• Man ska verka för att stärka projektadministrationen. Ståthållarämbetet 

erbjuder sig att tillsätta en extra resurs för projektadministration som även 

andra parter ska kunna nyttja om viljan finns. Detaljerna för hur detta ska 

samordnas får redas ut i särskild ordning mellan Ståthållarämbete och de 

parter som vill nyttja ett sådant stöd i samråd med Länsstyrelsen.  

• Vi ska se pragmatiskt på fördelningsnyckeln och måste inte följa denna 

helt slaviskt. 

• Vi ska eftersträva fleråriga avtal för de stora projekten 

• Länsstyrelsen ska kunna skriva avtal som täcker in flera projekttyper för 

att motverka att utvecklingsanslaget nyttjas ensidigt för vissa 

projektkategorier.   

• Länsstyrelsen ska i sina avtal kunna vara hårdare med krav på att om 

projekten inte kommer igång eller slutförs inom givet tidsintervall så 

stryps anslagstilldelningen. 

• Vi skall fortsätta eftersträva medfinansieringsgrad med 50% dock kan 

vissa särskilt angelägna projekt kunna genomföras med en lägre 

delfinansieringsgrad. 

Broprojekt mm:  

Den övervägande delen av de nya projekten är inom kategorin tillgänglighet och 

vi måste hitta lösningar för att få ingång fler projekt inom kategorin historiska 

parker och landskap samt biologisk mångfald. En diskussion fördes om det är ok 

att det går ytterligare pengar till broprojekt utöver Ålkistan. Det råder en stor 

osäkerhet om bron vid Ålkistan blir av och önskemål finns till ökad 

medfinansiering till en bro över Brunnsviken från 5 miljoner till 10 miljoner. En 

idé är att det i avtalet för broprojektet över Brunnsviken villkoras så att även 

restaureringen av Rosendal blir av.  

Länsstyrelsen: Vi kan inte hålla på pengarna till Ålkistan så länge till. 

Länsstyrelsen har fått vara pådrivande i projektet med Ålkistan som egentligen 

borde drivas av framför allt kommunerna. Länsstyrelsen kan inte ansvara för att 

projektet kommer igång.   

Solna Stad: Solna är angelägna om att det kommer igång 

Stockholms stad: Det borde inte vara svårt att få ihop budgeten för Ålkistan. Vi är 

positiva till bron vid Rosendal.  

KDI: Bron vid Rosendal är viktig för denna delen av parken.  

Kommittén för Gustavianska parken: I ett av projekten som SFV söker pengar för 

ska man rensa schaktet vid Grottberget. Finns det en utredning för teknik av 

rensning?  
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Länsstyrelsen: SFV får återkomma om det i sin projektplan.  

KVA: Hur är det med projektet vi Badberget. Vi trodde det skulle bevaras och inte 

tillgängliggöras?  

Länsstyrelsen: En utredning gjordes för några år sedan hur man kan öka 

tillgängligheten genom att renovera en trappa. Det blir ingen åverkan på berget.  

7. Roslagsvägen, fråga väckt av Akademiska hus och Förbundet för 
Ekoparken 

Roslagsvägen detaljplan för Albano. Akademiska hus försöker utveckla något 

som går i samklang med Nationalstadsparken.  

Förbundet för ekoparken: I FÖP.n för Nationalstadsparken och i detaljplan för 

Albano framgår tydligt att en parkaveny ska anläggas. Det var ett krav för 

genomförande av detaljplanen. Trovärdigheten är ifrågasatt om man inte lever upp 

till intentionerna i detaljplanen. 

Stockholms stad: Det är en komplicerad fråga och hanteras bäst i det 

exploateringsärende som pågår. Osäkert varför frågan tas upp här. Träd i mitten är 

inte möjligt utan att bygga om hela vägen och gå utanför detaljplanen. Det är en 

illustration i planen. Det är många frågor som återstår hur man ska få ihop 

projektet. Ingår i området Östermalm där hastigheterna ska utredas om några år. 

Det ska helst inte vara 40, 50, 60 skyltar i samma sträcka. Det var tidigare 70 och 

idag är det 50.  

Förbundet för ekoparken: Vi ställer frågan då det är en väsentlig fråga som rör 

Nationalstadsparken. Det vore bra om vi kunde sitta ner tillsammans och diskutera 

projektet.  

Stockholms stad: Projektet drivs tillsammans med Akademiska hus och 

exploateringskontoret håller i projektet. Det finns en plan där alla intressenter är 

med och det finns ett forum där olika frågor ska lösas.  

Akademiska hus: Vi upplever att Stockholm stad anser att allt är för dyrt. Det 

måste till en kreativ diskussion hur vi ska kunna nå någon av intentionerna i 

detaljplanen.  

8. Information och marknadsföring av Nationalstadsparken 

Monica presenterade en kort historik kring hur Länsstyrelsen drivit informations 

och kommunikationsarbetet gällande Nationalstadsparken i samråd med övriga 

parter. Det ingår i Länsstyrelsens samordningsuppdrag att samordna 

kommunikationsfrågor. 2016 antogs en kommunikationsstrategi för 

Länsstyrelsens arbete med Nationalstadsparken. Tidigare i höst hölls en workshop 

för kommunikatörer med representanter från parkens markägare och 

organisationer. Inför förberedelsen av workshopen skickades en enkät ut med 

frågor om vilka kommunikationsinsatser man anser är viktigast och vad som 

skulle kunna få respektive aktör mer aktiva i sin kommunikation kring 

Nationalstadsparken.  
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Frågor som man vill diskutera/lösa i samverkan:  

• Bilda någon form av kommunikatörssamverkan. 

• Ta fram en kommunikationsplan. 

• Ta fram ett gemensamt mål för kommunikation. 

• Tydliggöra den geografiska utbredningen av parken. 

• Skyltar och entréer – vad kan vi göra för att underlätta och skapa förståelse 

hos besökaren. 

• Skapa en app eller införliva i naturkartan.   

En fråga som alla fick med sig hem till sina organisationer var hur mycket man 

kan engagera sig i information/marknadsföring av parken.  

Vissa frågor kan markägarna och organisationerna arbeta mer med redan idag.  

• Markägarna kan ställa krav på arrangörer vid event i parken att det skall 

framgå att man är i Nationalstadsparken 

• Länka mer och bättre till varandras hemsidor mm 

• Dela information med varandra 

• Genomföra en årlig NSP-dag riktad till parkens alla aktörer 

• Lyfta in tydliga budskap hämtade från budskapsplattformen på webbsidor 

och i tryckt material 

Förväntningar på Länsstyrelsen: 

• Spindeln i nätet, pådrivande 

• Huvudansvarig för webbsida, övergripande trycksaker  

• Tydliggöra Länsstyrelsens förväntningar på NSP parter/aktörer 

• Kartlägga vad som görs idag 

• Kartlägga besöksstatistik  

• Ta fram digital samarbetsyta för NSP-rådets parter kring information 

Länsstyrelsen har startat ett kommunikatörsnätverk med representanter från rådets 

organisationer och haft ett första frukostmöte. Intresset var stort från samtliga. På 

det första mötet såg man över gemensamma broschyrer samt förslag till en 

gemensam digital samarbetsyta. Rådet ställde sig positiva till att Länsstyrelsen 

fortsatt ska driva kommunikationsfrågorna via ett kommunikatörsnätverk.  

9. Länsstyrelsens verksamhet 2017 och 2018 

Punkten hanns inte med.  
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10. Övriga frågor 

SFV – Det vore bra att få veta innan ett rådsmöte vilka beslut som ska tas. 

Förbundet för ekoparken – Vi är oroliga över det projekt som sker vid tomten där 

tidigare Lidingöbro Värdshus låg. Efter att värdshuset brann ner har nya ägare 

avlöst varandra med olika planer och projekt som aldrig blivit förverkligade. 

Nuvarande ägare har lyckats för göra om arrendet till en tomträtt till enormt 

fördelaktigt pris varefter handläggaren som skötte detta har slutat. Turerna kring 

processen och stadens hantering kan verkligen ifrågasättas varför Förbundet för 

Ekopareken har begärt att stadens revisorer granskar hanteringen av Lidingö bro.  

Stockholm – Tidigare ägare har inte lyckats fullfölja planerat projekt. Den nya 

ägaren har prövat ett antal projektförslag och det senaste förslaget är att de vill 

bygga ett lägenhetshotell med ca. 25 hotellrum. Den nya bygglovsansökan har 

tagit tid men är nu inlämnad till bygglovsavdelningen för två veckor sedan.  

11. Nästa sammanträde 

Nästa rådsmöte äger rum den 16 april kl. 14-16 på Länsstyrelsen.  

12. Sammanträdets avslutande  

Ordföranden tackade för mycket bra och intressanta presentationer och de 

närvarade för bra frågor och diskussioner och förklarade sammanträdet avslutat 

 

Vid protokollet: 

 

Eva Waldén Selin  

 

Justeras: 

 

 

Åsa Ryding    Jonas Eliasson  

ordförande    justeringsperson 

 


