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Solna och Stockholm den 22 november 2020 
 

Till Miljö- och byggnadsförvaltningen
  Solna stad, 171 86 Solna  

byggnadsnamnden@solna.se 
 
 
Yttrande ang. förslag till detaljplan för del av Haga 2:8 inom Haga; ärendebeteckning BND 2019:87  
 
Ärendet berör natur- och kulturmiljön vid Annelund, som genom Per Henrik Lings sammansatta 
kulturgärning representerar värden av internationell dignitet.  
 
Området är en del av nationalstadsparken, som inrättades för att skydda och ”förstärka områdets 
natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden” (Regeringen 1994/95, 
s. 43).  
 
Planförslaget står i bjärt kontrast till det. Den föreslagna byggnadsvolymen (25.000 kvm) skulle medföra en 
påtaglig skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden, samt intrång i dess naturmiljö och 
parklandskap, vilket strider mot bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. 7 § för nationalstadsparken. Planens 
kumulativa effekt gör den även lagstridig i förhållande till miljöbalken 6 kap. 2 §.   

 
Vi uppmanar Solna kommun att verka för dels en planläggning som hedrar den unika miljön vid Annelund, dels 
att Trafikverket vidtar åtgärder för att minska både audiella och visuella störningar av trafiken på Uppsalavägen.  
 
Vårt yttrande har följande disposition: 

 
1. Sammanfattning   s. 2 
2. Planområdet  s. 3 
3. Planen och behov av illustrationer s. 11  
4. Naturvärden   s. 12  

5. Förberedande ingrepp i naturmiljön  s. 16 
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För Kommittén för Gustavianska Parken 

 

Peter Schantz        Sylvia Dovlén         Anders Holmstrand 
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1. Sammanfattning 

 

Förslaget till detaljplan berör riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv och nationalstadsparken. 

Syftet med inrättandet av nationalstadsparken var att ”förstärka områdets natur-, kultur- och 

rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden” (Regeringen 1994/95, s. 43).  

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) yttrande från 1992 om Haga-Brunnsviken anger att ”Om känslan av att 

vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att kunna förbli en oas för stressade stadsbor. 

Här ligger områdets verkligt strategiska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens parkrum 

måste bevaras och att inga störande element får tränga sig på.”  

Planärendet berör natur- och kulturmiljön vid Annelund som är en del av Haga-Brunnsviken, och utgör 
den enda kvarvarande miljön med direkt koppling till utvecklingen av den svenska Linggymnastiken. 
Den är därutöver präglad av en sammansatt kulturgärning av Per Henrik Ling, vars natursyn har berikat 
området väsentligt både som immateriell och materiell kulturmiljö. Denna unika miljö representerar 
värden av internationell dignitet. 
 
Detaljplanen syftar till en mycket omfattande kontorsbyggnad (c:a 200 m lång, med höjder om 24-32 

m.ö.h. och en volym om 25 000 kvm, dvs. drygt två hötorgsskrapor) i ett synnerligen känsligt läge för 

såväl kultur- och naturmiljön som för friluftslivets intressen.  

Vi bedömer att Solna kommun bör kontrollera riktigheten i de illustrationer av huskroppen som är 

knutna till detaljplanen. Vidare behöver dessa kompletteras.  

Områdets geografiska storformer utgörs av rullstensåsen längs Lings väg, vars marknivåer är 9-20 

m.ö.h. Den planerade bebyggelsen skulle komma att helt dominera över denna storform i landskapet 

och bryta den visuella kontakten i dalgången mellan Annelunds gård och Brunnsviken.  

Det finns ingen byggrätt som fastighetsägaren kan göra gällande. Det är anmärkningsvärt att 

markägaren har föregått detaljplaneförslaget genom en omfattande avverkning av vegetation och 

anläggande av en större parkeringsplats. Detta är i strid med intentionerna för nationalstadsparken 

och dess bestämmelser. Denna mark måste därför snarast återställas som naturmark och återplanteras 

med träd. 

Planförslaget står för ett störande element som tränger sig på Brunnsvikens parklandskap. Även  lokala 
natur-, kultur- och friluftsvärden i det historiska landskapet vid Annelund skadas. Vidare leder förslaget 
till ett intrång i naturmiljön, och omöjliggör en förstärkning av de biologiska spridningsvägarna.  
 
Sammantaget utgör förslaget en påtaglig skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden 
samt intrång i dess naturmiljö och parklandskap vilket strider mot bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. 
7 § för nationalstadsparken. Planens kumulativa effekt gör den även lagstridig i förhållande till 
miljöbalken 6 kap. 2 §.   
   
Avslutningsvis, vi uppmanar Solna kommun att verka dels för en planläggning som hedrar den unika 
miljön vid Annelund, och dels att Trafikverket vidtar åtgärder för att minska både audiella och visuella 
störningar av trafiken på Uppsalavägen.  
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2. Planområdet  
 

Planområdet vid Annelund ligger inom det historiska landskapet Ulriksdal-Brunnsviken-Haga, närmare 

bestämt i norra delen av Brunnsviken, och väster om detta ortnamns tre första bokstäver (Bru) på 

kartan nedan (Figur 1-4). Området utgör således en del av det landskap som under 1700-talets andra 

hälft kom att präglas av den förändrade natursynen och det stora gustavianska parkprojektet. Under 

1800-talet anlade skalden och den svenska gymnastikens fader, Per Henrik Ling, bland annat en park 

och en friluftsgrav vid Annelund. Där utvecklades även det gymnastiska system som spreds ut i hela 

världen och fått namn efter Ling. 

     

 

Figur 1. Utsnitt ur W.M. Carpelans karta från 1817. 
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Figur 2. Planområdet vid Annelund ligger öster om gamla Uppsalavägen och väster om ”Bru” i Brunnsviken. Söder 
om Jacobsdal återfinns den s.k. Katsviken och den rullstensås som löper längs Brunnsvikens västra strand. När 
vattennivån sänktes vid senare delen av 1800-talet grundades Katsviken delvis upp. Idag minner dock en damm 
om den på samma plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Viktigare natur- och kulturhistoriska förhållanden inom planområdet: Annelunds gårdsbildning (gul cirkel) 
med dess siktlinje mot Katsviken i Brunnsviken (i blått) och den av Ling anlagda friluftsgraven (grön cirkel) på den 
rullstensås som utgör en storform i landskapet, med 20 m.ö.h. som högsta höjd.  

 

Figur 4. Lantmäteriverkets flygbild över planområdet 1995 när lagen för nationalstadsparken trädde i kraft.   
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Figur 5. Annelunds gårdsmiljö och gamla Uppsalavägen år 2020. 

  

Figur 6. Minnesmärket över Per Henrik och Hjalmar Ling vid Annelunds gård. 
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Figur 7. Stallbyggnaden som Ling lät bygga på med en våning. Där inrättades en gymnastiksal för att utveckla 

Linggymnastikens val av rörelser och deras utformning.   

 

Figur 8. Annelunds gård, ursprungligen från 1700-talet, byggdes om av P.H. Ling till dess nuvarande 

utseende. Foto: Holger Ellegaard, Wikicommons. 
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Figur 9. Annelunds gård med det ovala rum som P.H. Ling lät bygga. Det vänder sig norrut mot Katsviken i 

Brunnsviken. Foto: Holger Ellegaard, Wikicommons.  

 

Figur 10. Dalgången med Annelunds gård i fondens centrum speglar siktlinjen från gården ned mot Katsviken i 

Brunnsviken, här antydd genom en nutida damm för dagvatten. Den anlades som ett minne av just Katsvikens 

vattenspegel. Till vänster syns rullstensåsen. 
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Figur 11. Friluftsgraven med P.H. Lings, hans familjs och andra släktingars gravar. Där vilar bland annat storheter 

inom gymnastiken som Hjalmar Ling och Carl August Georgii, samt Alfred Nobels närmaste medarbetare, Alarik 

Liedbeck, som var ett barnbarn till P.H. Ling.  

 

Figur 12. Den nord-sydliga dalgången mellan Brunnsviken och Annelunds gård, med rullstensåsen till vänster i 

bild. Här går Lings väg som är ett av Haga-Brunnsvikens viktigaste promenadstråk runt sjön. Det leder även vidare 

till Järva – Bergshamra – Ulriksdal och norrut mot Sörentorp – Sollentuna. 
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Figur 13. Lings väg vid Linneaholm. Dalgången är öppen och fri från bebyggelse. 

 

Figur 14. Utblick söderut från rullstensåsen mot Annelunds gård, med Lings väg längs dalgången 

nedanför åsen till höger. Planförslaget utgörs av en drygt 200 meter lång byggnad längs dalgången. 

Den skulle till stor del få en höjd om 32 m.ö.h., vilket är c:a 12 m över rullstensåsens höjd vid den plats 

där fotot är taget. 
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Figur 15. Vy från strandpromenaden längs Brunnsviken vid Annelund. Bebyggelsefronten på andra sidan av 

Uppsalavägen befinner sig c:a 140-190 meter längre bort än den planerade nya bebyggelsen. Det innebär att en 

tillkommande kontorsbyggnad kommer att bli mycket synlig från stora delar av norra Brunnsvikens sjölandskap, 

och bli ett störande element som tränger sig på i landskapet.  

 

 

Figur 16. Planområdet med rullstensåsen sett från Frösunda på andra sidan av Uppsalavägen. Om planförslaget 

skulle förverkligas byggs denna vy i sin helhet bort.  
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3. Planen och behov av illustrationer 

Planen avser en ny byggrätt om 25 000 kvm norr om Annelunds herrgård i riktning mot Brunnsvikens 

norra del. Byggnadskroppens längd är totalt drygt 200 m, och volymen motsvarar drygt 2 

hötorgsskrapor. Den ska även inrymma ett garage. Byggnaden kommer till stor del utgöras av 6 

våningar med en höjd om 32 m.ö.h.  Detta är tolv meter över den intilliggande rullstensåsens maximala 

höjd om 20 m.ö.h. Vid ett av rullstensåsens lägsta partier (9 m.ö.h.), som tillika är en viktig knutpunkt 

och passage mellan områdets olika delar, är husets höjd 23 m över marknivån.  

Vi bedömer att detaljplanens illustrationer av byggnadens inverkan på Brunnsvikens landskapsrum bör 

kontrolleras av Solna kommun. Vidare bör byggnadens visuella påverkan redovisas från (i) Lings väg, 

(ii) strandpromenaden vid Annelund, (iii) gamla Uppsalavägen, (iv) siktlinjen från Annelund, (v)  

nordsydliga gångvägen längs Brunnsviken söder om Jacobsdal, och (vi) utblickspunkten vid 

Ulriksdalsåsens kvarnkulle. 

 

 

 

Figur 17. Illustrationerna av planförslagets byggnad i den nordsydliga dalgången mellan norra Brunnsviken och 
Annelunds gård är hämtade från detaljplaneförslaget (Solna stad 2020). 
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4. Naturvärden 

Nedan återges karta över planområdet med de landskapsekologiska perspektiv som redovisades för 

området vid 1992 års redovisning från Stockholms och Solna kommuner till regeringen (Figur 18). De 

avser naturvårdens intressen för större delen av det område som blev nationalstadspark 1995 

(Stockholms stads fritidsförvaltning & Solna kommun 1992). Av detta underlag framgår att 

detaljplanen utgör en skada genom att hindra de biologiska spridningsvägarna och möjligheterna att 

förstärka dem.  

 

 

Figur 18. Kartor ur Stockholms stads fritidsförvaltning och Solna kommun (1992) samt Stockholms 

stadsbyggnadskontor (1993). 
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I nationalstadsparken finns starka samband mellan natur- och kulturvärden, vilka i sin tur skapar stora 
kvaliteter för friluftslivet. Värdena och kvaliteterna bygger på och förstärker varandra sinsemellan.  

Ur ett landskapsekologiskt perspektiv karakteriseras nationalstadsparken av odlingslandskap och 
parkmiljöer med en stor utbredning av biotoper med grova ädellövträd, främst ek och lind. Ett rikt 
växt- och djurliv finns knutet till dessa miljöer, bl.a. ett flertal hotade arter enligt Artdatabankens 
nationella rödlista. Områdets ekskog och ekbackar utgör en av Sveriges mest värdefulla lokaler för 
insekter som lever av och på bark och ved i olika nedbrytningsstadier. Förutom ekbackar och en 
variation av gles och tät ädellövskog innehåller nationalstadsparken ett flertal andra naturmiljöer med 
bl.a. äldre barr- och blandskogar, öppna gräsmarker, våtmarker och småvatten, som tillsammans utgör 
en värdefull mosaik av olika biotoper. Gräsmarker och skog med ädellövträd utgör en hotad miljö i det 
svenska landskapet.  

I nationalstadsparken ställs betydelsen av att kunna hantera biologisk mångfald i urban miljö på sin 
spets. Att bibehålla biologisk mångfald i urban miljö ingår sedan 1999 i Sveriges nationella miljömål 
om en god bebyggd miljö. Den politiska intentionen är att integrera dessa frågor i kommunal fysisk 
planering. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar gener, arter och ekosystem. Det 
innebär att fysisk påverkan från t.ex. vägar och bebyggelse inte är begränsad till den mark som direkt 
tas i anspråk utan kan påverka ekosystemen/den biologiska mångfalden även i landskapet 
runtomkring. Det innebär också att planering och konsekvensanalyser av t.ex. vägar och bebyggelse 
måste genomföras med ett landskapsperspektiv om den biologiska mångfalden ska kunna 
upprätthållas.  

Att ha landskapet som utgångspunkt i planering stödjs av den europeiska landskapskonventionen, 
vilken trädde ikraft i Sverige i maj 2011. Enligt konventionen ska planering och förvaltning av 
landskapets värden ske med en helhetssyn och delaktighet i beslut och processer som rör landskapet 
ska främjas. Av generationsmålet för det svenska miljömålsarbetet framgår att den biologiska 
mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. För 
nationalstadsparken innebär det att landskapsperspektiv och helhetssyn på biologisk mångfald samt 
natur- och kulturvärden är grundläggande vid planering och förvaltning.  

Lind-, tall- och eklandskap är, som tidigare nämnts, betydelsefulla livsmiljöer för den biologiska 
mångfalden i nationalstadsparken. Calluna har på uppdrag av Solna stad gjort landskapsekologiska 
analyser för lind-, tall- och eklandskap inom kommunen (Solna stad & Calluna 2016, 2018). Analyserna 
har genomförts och presenterats för respektive trädart dvs ek, lind och tall. För att nå en helhetssyn 
på landskapsekologiska kvaliteter (naturvärdena/biologisk mångfald) krävs dock en sammanfogad bild 
av resultatet från analyserna av lind-, tall- och eklandskapen.  

Om områdets kvaliteter splittras upp, beskrivs och bedöms i smådelar, vilket görs i samrådsförslaget 
Haga 2:8, förminskas och fragmenteras de värden och kvaliteter som finns.  I samrådsförslaget saknas 
alltså information om det aktuella områdets kvaliteter ur ett landskapsperspektiv. Planskrivningar och 
konsekvensbeskrivningar saknar en helhetssyn med avseende på naturvärden och biologisk mångfald. 
Av resultaten från Callunas landskapsekologiska analyser (Figur 19-21) framgår att planområdet är 
lokaliserat till en del av nationalstadsparken där biotoper/landskapselement har ekologisk 
funktionalitet för hotade arter och fungerar som spridningsstråk/länkar. 

Slutligen, det kan konstateras att planförslaget står för ett intrång i naturmiljön och skada på det 
historiska landskapets naturvärden. Förslaget motverkar de nuvarande biologiska spridningsvägarna 
och skulle omöjliggöra en förstärkning av dem. Vi vill betona att behovet av att förstärka 
spridningsvägarna påtalades redan 1992 i ovan nämnda utredning av Stockholms och Solna 
kommuner. 
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Figur 19. Habitatnätverk för arter knutna till nydöd ved av ek, fokusart ekbarkbock (Solna stad & Calluna, 2016, 
s. 16). Gamla ihåliga ekar är livsmiljöer för ett mycket stort antal hotade arter inom olika organismgrupper. 
Bredbandad ekbarkbock är en starkt hotad art som indikerar dessa rika miljöer. Om ekbarkbocken ska ha någon 
möjlighet att överleva inom nationalstadsparken måste all exploatering av och i närheten av ekar inom området 
upphöra (Artdatabanken, 2020a). 

  

 

Figur 20. Habitatnätverk för lindar i hålstadie 4-6 och lindar som klassats som skadade eller döende (Solna stad 
& Calluna, 2016, s. 44). Gamla grova lindar är livsmiljöer för en relativt stor andel rödlistade arter. Gamla och 

grova träd är särskilt skyddsvärda som bärare av biologisk mångfald (Sundberg et al. 2019).  
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Figur 21. Tallnätverk i Solna med fokusart reliktbock (Solna stad & Calluna, 2018, s. 16). Tallen är en viktig värd 
för många rödlistade arter. Solbelysta gamla, grova tallar är särskilt skyddsvärda (Sundberg et al. 2019). 
Skalbaggen reliktbock är en nära hotad art vars livsmiljö minskar (Artdatabanken, 2020b). 
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5. Förberedande ingrepp i naturmiljön  

Detaljplanen har under 2018 föregåtts av intrång i naturmiljön och olovlig avverkning som har lett till 

skador på områdets naturvärden. 

Till vänster i Figur 22 återfinns ett utsnitt av Lantmäteriverkets flygbild från 1995 då lagen om 

nationalstadsparken trädde i kraft. Till höger i samma figur en flygbild från 2019.  

Dessa bilder visar att naturmark har undanröjts och en ny parkeringsplats har skapats norr om 

Annelunds gård. Vid en besiktning och fotografering av området den 24 oktober 2018 (Figur 23-25) 

framgick tydligt att en omfattande avverkning då hade skett nyligen, och att en ny parkeringsyta höll 

på att färdigställas.  

 

Figur 22. Utsnitt ur Lantmäteriverkets flygbild från 1995 då lagen om nationalstadsparken trädde i kraft (se Holm 

& Schantz 2002, s. 263 ff). Till höger en flygbild över samma område från Eniro år 2019. 

 

 

Figur 23. Nyligen avverkad vegetation vid Annelund hösten 2018. 
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Figur 24. Nyligen avverkad vegetation vid Annelund hösten 2018. För bestämning av tallarnas storlek, notera att 

cykellampans längd är 6.7 cm. 

 

                                                                                                                                                                               
Figur 25. Bilden visar ett nyligen utfört intrång i naturmiljön och en skada på naturvärden vid Annelund under 

hösten 2018. 
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6. Kulturmiljön 

 

Övergripande värden för Haga-Brunnsviken 

Dessa värden har beskrivits av Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning år 1992 (Riksantikvarie-

ämbetets kulturmiljöavdelning 1992; Schibbye & Lisitzyn 1992, s. 25), till vilka här refereras såväl 

avseende text som illustrationen nedan (Figur 26).   

 

Figur 26. Illustration ur Riksantikvarieämbetets yttrande om Haga-Brunnsviken från 1992. 

”Brunnsvikens inneboende skönhet och dragningskraft gjorde att Gustav III förvärvade området vid 

Haga för att där leva nära naturen i Rousseaus anda. Kungen anlade 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 centralt i 1700-talets 

romantiska parkrum och kontemplativa miljö. Parklandskapet från 1700-talet har bibehållit sin 

karaktär och grunddragen från de ursprungliga planerna finns fortfarande kvar. Sänkningen av 

Brunnsviken (1863) påverkade dock Hagaparkens södra delar. Landskapets skönhet, naturlighet och 

frihet från yttre störningar är avgörande kvaliteter för upplevelserna, liksom de i stor utsträckning 

bevarade obrutna horisonterna och växlingen mellan gestaltad park och natur. Den bebyggelse som 

finns är, med några undantag, småskalig och inbäddad i grönska. Vissa olyckliga 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 

landskapsupplevelsen. Detta gäller även stora parkeringsytor och trafikanläggningar. Om känslan av 

att vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att kunna förbli en oas för stressade 

stadsbor. Här ligger områdets verkligt strategiska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens 

parkrum måste bevaras och att inga störande element får tränga sig på.”  
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Kulturvärden vid Annelunds gård och friluftsgraven vid Lings kulle  

Helheten av Annelunds värden som materiell och immateriell kulturmiljö framträder först efter att den 

sätts in i ett internationellt idé- och samhällshistoriskt sammanhang. Här kan bara kort konstateras att 

den på olika sätt speglar både nyklassiscismens kulturströmningar och den förändrade syn på 

samhället och medborgarnas roll i dess styrning, inklusive skolans funktion och innehåll, som 

initierades av J-J Rousseau, och vars programmatiska synsätt även inkluderade en förändrad natursyn 

vid slutet av 1700-talet.   

Annelunds kulturhistoria innehåller flera tidsskikt, men dess unicitet och helt dominerande tyngd som 

kulturmiljö betingas av perioden när skalden och gymnasiarken Per Henrik Ling och hans familj bodde 

där från 1822. Han var en av 1800-talets främsta kulturpersonligheter i Sverige, och valdes i sin 

egenskap av författare in som ledamot i Svenska Akademien år 1835.  Det var emellertid som skapare 
ett fyrdelat kroppsövningssystem, Linggymnastiken, han nådde världsrykte. Ling grundade nämligen 

Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik-och idrottshögskolan år 1813 (idag världens äldsta 

högskola för kroppsövningar), som har bedömts vara den svenska högskola som har gjort störst och 

mest långvarigt globalt avtryck (se van Dalen & Bennett 1971; Fletcher 1984; Ljunggren 2020; Ottosson 

2013, m.fl. referenser i källförteckningen). 

Långt in på 1900-talet utgjorde Lings s.k. pedagogiska gymnastik en självklar del i en mycket stor mängd 

länders skolsystem. En gren av Linggymnastiken som fick lika stor spridning och inflytande var den s.k. 

medikala gymnastiken, och inom ramen för dess utveckling etablerades även sjukgymnastiken som en 

självständig profession in den västerländska hälso- och sjukvården. Ling blev också kallad till ledamot 

av Svenska Läkaresällskapet 1831. Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet var p.g.a. detta länge en 

samlingsplats för pedagoger och läkare från jordens alla hörn. 

För dessa och andra kulturgärningar var den period som han bodde vid Annelund av avgörande 

betydelse. Hans personlighet speglas i denna miljö i form av en omdaning av Annelund till en skiftande 

lövrik park, anläggandet av en friluftsgrav, och bl.a. fogandet av ett ovalt rum till Annelunds gård. Huset 

fick därmed en förstärkt betoning av husets centrala siktlinje mot Katsviken i Brunnsviken. Ling byggde 

även på en stallbyggnad med en våning, och inrättade där en gymnastiksal för att utveckla det nya 

systemet för kroppsövningar. De två husen är idag statliga byggnadsminnen (RAÄ:s beteckningar i 

bebyggelseregistret: Solna Haga 2:8, husnr 5 gymnastikflygel respektive Solna Haga 2:8, husnr 6, 

Annelund).      

Det historiska landskapet vid Annelund vid 1800-talets början illustreras i Figur 27. Annelunds 

gårdsbildning återfinns på kartan, och illustrerar att huvudbyggnaden är vänd mot Katsviken, dvs. den 

mindre vik i norra Brunnsviken som låg söder om Jakobsdal. Vid den gröna cirkeln anlades  

friluftsgraven.   

 

Figur 27. Natur- och kulturhistoriska förhållanden inom planområdet. Annelunds gårdsbildning (gul cirkel) med 

dess siktlinje mot Katsviken i Brunnsviken (i blått) och den av Ling anlagda friluftsgraven på rullstensåsen (grön 

cirkel). Utsnitt ur WM Carpelans karta från 1817. 
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Riksantikvarieämbetets skrivning (1992) enligt ovan om att ”känslan av att vara nära naturen” är 

områdets verkligt strategiska kulturhistoriska värde harmonierar fullt ut med de kulturhistoriska 

värden som är knutna till Annelund genom den lingska perioden. De uttrycks genom:  

1. Lings förhållande till natur, 

2. naturbilderna i Lings författarskap, 

3. gestaltning av naturen vid Annelund, 

4. danandet av gymnastiken, 

5. omgestaltningen av Annelunds gård, och  

6. friluftsgravens tillblivelse. 

 

Lings förhållande till natur 

 

Detta framträder i Jetta Liedbecks levnadsteckning över hennes far (Liedbeck, 1852, s. 22-23):  

 

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. En vacker solnedgång med skiftande purpurskyar; en stormfull 
dag, då molnen i ständigt nya skepnader jagade öfver himlen; en högtidlig morgon då 
dagens drott steg ur österns rosenbädd och strödde sitt guld i millioner daggdroppar 
som dalrade i blomstrens sköte under foglarnes morgonhymn; eller då en stilla qväll 
månen gjöt sitt silfver och sitt vemod öfver den slumrande naturen, -- allt njöt han med 
from innerlig hänryckning, beundrande den Oändliges verk Han gjorde sina barn ifrån 
späda åren uppmärksamma på den skiftande mångfalden i naturen; och nedlade i deras 
veka hjertan hängifvenhet och kärlek till Den som skapat allt detta.  

 

Naturbilder i Lings författarskap 

Ledamoten av Svenska Akademien, Bernard von Beskow, har givit ut Lings mycket omfattande 
författarskap i tre band om totalt 2561 sidor (von Beskow 1861-66). Det renderade honom Svenska 
Akademiens stora pris, och senare inval i samma akademi år 1835. Här kommenteras enbart hur hans 
dotter uppfattade detta författarskap med avseende på naturskildringar (Liedbeck, 1852, s 18):  
 
 Mera bildrikt än han kan ingen måla nordens vilda, imponerande skönhet, ibland 

mossiga fjell, brusande floder och susande furuskogar, med dess omvexlande stilla, 
fridfulla behag i de tysta, djupa, löfrika dalar och blå spegelklara, strandfagra sjöar. 

 
Gestaltning av naturen vid Annelund 

 

Liedbeck skriver vidare (s. 26-27): 
 
Hans ytterliga behof att oupphörligt skapa ådrog honom otaliga bekymmer, oaktadt sitt tarfliga 

lefnadssätt; derigenom att han först i Lund byggde och anlade planteringar, sedan på 
Carlberg och sist på sitt täcka sommarhem Annelund som är beläget vid Brunnsvikens 
tjusande stränder. Der ombyggde han icke allenast den gamla förfallna bostaden till ett 
smakfullt och beqvämt hem; utan förvandlade den torra tallbacken till en skiftande 
löfrik park. Här njöt han hvila efter dagens tunga mödor; denna hvila bestod dock i en 
ständig, ehuru förändrad verksamhet, i det att han oupphörligt ändrade hvad han förut 
anordnat, och sittande på en sten eller stubbe, utgaf befallningen derom åt arbetare 
och barn, samt upptecknade deremellan något nytt skaldefoster.  
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Danandet av gymnastiken 

Inom Annelunds gårdsbildning finns ett rött hus som ursprungligen var en stallbyggnad (Figur 7). Den 

kompletterade Ling med en övervåning, och inrättade där en gymnastiksal för att pröva rörelser och 

utveckla ett gymnastiskt system med fyra delar: 

 Pedagogisk gymnastik 

 Medikal gymnastik 

 Estetisk gymnastik  

 Militär gymnastik 

Ambitionen var högt ställd genom att rörelserna skulle baseras på människoorganismens lagar (Ling 

1834-1840). Det var första gången i historien som en sådan målsättning uttrycktes i ett sammanhang 

av kroppsövningar. 

En gren av Lings system var alltså den estetiska gymnastiken. Dess inriktning var att ”menniskan söker 

att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen: tankar och känslor” (Ling 1834-1840, s. 50). Av särskilt 

intresse i relation till Annelund är att Ling valde den miljön som inspiration när han skulle söka utveckla 

den. I en skrift utgiven av Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets lärarkollegium vid institutets 100-

årsjubileum anges att (s. 41):  

 Med förkärlek tyckes Ling, då han någon gång invigde ”sina guldgossar” bland 
eleverna, i sina tankar om den estetiska gymnastiken, hava förlagt dessa lektioner, 
eller kanske rättare samtal, till sitt landställe, Annelund, där han i skötet av den vackra 
naturen sökte och fann den harmoniska stämning, av vilken han måste känna sig 
besjälad, om han skulle lyckas att på ett åskådligt sätt utveckla sina åsikter i detta 
ämne. 

 

Omgestaltningen av Annelunds gård  

Ling skapade flera delar av nuvarande Annelunds gård, däribland det ovala rummet (Figur 9). Liksom 

Linggymnastiken kom att stimuleras av nyklassicismen, kom denna kulturströmning att främja den 

ovala rumsformen, om än det är ett formelement som uppstod redan under barocken. I Lings fall är 

omdaningen av Annelunds gård, genom accentueringen av symmetrin, kongenial med denna centrala 

princip för rörelseträningen och dess åsyftade kroppsliga verkan inom Linggymnastiken. Därutöver 

förstärker den symmetrin i Annelunds gård, och betonar dess orientering med siktlinjen mot Katsviken 

i norra Brunnsviken. 

 

Friluftsgravens tillblivelse 

Tidshistoriskt ansluter Annelund med dess friluftsgrav till den förändring i natursyn som ägde rum i 

Europa vid 1700-talets andra hälft. Den speglas i Gustav III:s intresse för hela landskapet vid 

Brunnsviken, och anläggandet av engelska parker (i kontrast till den äldre natursyn som uttrycks i 

Ulriksdals barockpark).  

Om än inte orsakssambanden till denna idéhistoriska omvälvning är helt klarlagda, knyts de ofta till 

Jean-Jacques Rousseau (se även Riksantikvarieämbetets beskrivning ovan av Haga-Brunnsviken).  

Såvitt känt blev även Rousseau den första person som under kristen tid ej blev begravd i vigd jord inom  

en kyrkogård, utan i en friluftsgrav i den engelska parken Ermenonville. Detta följs av att flera gravar 
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upprättas i samma anda, och vid Brunnsviken sker det för första gången 1792 vid norra delen av 

Tivolihalvön, när kompositören Josef Martin Kraus dör. I samma anda anlades senare Lings friluftsgrav 

vid Annelund och Kungl. Begravningsplatsen vid Haga (Schantz 1995). De bidrar till Haga-Brunnsvikens 

unicitet som kulturmiljö. 

1822 flyttade alltså 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 (Schantz 1993). Döden var vid denna tid ständigt närvarande. 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 begravningsplatsen. Redan den 3 maj, alltså drygt två 

månader efter kungens tillståndsgivning, invigdes den av teologie professor Morén från Uppsala. Innan 

Ling dog hade två av hans barn begravts där (Schantz 1993). Liedbeck (1852) skriver om friluftsgraven 

(s. 27-28): 

På en udde vid den löffagra stranden, redde han sjelf den graf, som en gång skulle 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 solbeglänsta, glittrande viken. 
 

Kyrkoherdens vid Solna Församling, Pehr Axel Fröst, minnesord vid begravningen av Ling den 9 maj 
1839 speglar vidare betydelsen av denna plats för Ling (Fröst 1839, s. 14):   

 
Med osparad omsorg och möda hade LING i denna sköna nejd ordnat åt sig och de sina 
den trefna, landtliga hydda, som var honom en kär tillflykt undan stadens larm, och som 
äfven i sin mohn utgör en minnesvård af hans skarpa förstånd och rika uppfinningsgåfva. 
I skötet av dess växlande naturomgifning, tillbragte han sina få hvilo- och 
vederqvickelsestunder, och kände sig lättad af att få någon gång andas ut efter sina, 
både för händer och tankar ansträngande mödor. Och här, på denna undangömda fläck, 
hvarest han så ofta och så gerna, i aftonsvalkans stillhet blickade hän utöfver den 
spegelklara viken, och stundom i helig skaldelängtan kände sig likasom lyftad öfver 
vågorna på sin lefnads oroliga haf, till det andra, bättre lifvets fridfulla strand, här hade 
han valt sin sista hvilostad, och till detta heliga bruk blef rummet der han lagd är redan 
för 16 år tillbaka, då en hoppfull Son af döden rycktes från hans hjerta, invigdt och 
välsignadt genom Guds ord och bönen. Det var en skön vårdag den 3 Maj 1823 som 
denna heliga invigningsfest firades, och den sörjande fadern omtalade ofta med rörelse 
dess qvarlemnade djupa intryck. Den 3 Maj blef ock hans sista dag på jorden.  
 

Friluftsgraven är i vår tid fortfarande en levande begravningsplats, och där vilar dels andra 

internationella gymnastiska storheter såsom sonen Hjalmar Ling och Carl August Georgii, dels flera 

andra personer som har utfört väsentliga gärningar i vårt samhälle, däribland Alfred Nobels främste 

medarbetare, Alarik Liedbeck, som var ett barnbarn till P.H. Ling (Sohlman 1912; Schantz 2019).  

Sammanfattningsvis, kulturmiljön vid Annelund utgör den enda kvarvarande miljön med direkt 

koppling till utvecklingen av den svenska Linggymnastiken. Den är därutöver präglad av en sammansatt 

kulturgärning vars upphovsmans natursyn har berikat området väsentligt både som immateriell och 

materiell kulturmiljö.  Miljön är sammantaget unik och står för kulturvärden av internationell dignitet. 
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7. Friluftsmiljön, välbefinnande och hälsa  

Detaljplanen berör riksintresset för friluftsliv Ulriksdal-Haga-Djurgården i enlighet med 3 kap. 6 § 
miljöbalken (Statens Naturvårdsverk 2017). I beslutet anges värdet av området utifrån flera aspekter, 
varav det tätortsnära perspektivet är ett. Genom att natur finns nära där människor bor och verkar 
skapas utrymme för den exposition till natur som står för både en preventiv och en rehabiliterande 
hälsopotential (WHO Europé 2016; van den Bosch & Bird 2018).     
 
Allt som minskar känslan av att vara ute i naturen strider mot friluftslivets intressen. Av avgörande 

betydelse för det tätortsnära friluftslivet blir därmed att åtminstone upprätthålla, och helst stärka den 

kontrasterande verkan av den tätortsnära naturen i förhållande till själva tätortens karaktär. 

 

Figur 29. Friluftslivets miljövärden står för en kontrast till urbana miljöer. 

Markägaren har genom avverkningen av vegetation i dalgången längs Lings väg (Figur 22-25) skadat 

områdets värden för friluftslivet på tre sätt: (i) blottläggande av dels bebyggelse på andra sidan av 

Uppsalavägen, (ii) dels bilrörelser längs Uppsalavägen (Wahlgren & Schantz 2014), och (iii) ökad 

bullerexponering (van den Bosch & Bird 2018, s. 259).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Markägaren har 

genom skada på naturmiljön 

fjärmat området från     

friluftslivets värden. 
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Figur 31. Effekten av den 

tillfogade skadan vid 

Annelund illustreras här 

genom en simulerad 

avverkning av Humle-gårdens 

träd (Illustration av Vi-Skogen 

och MRM, ur Schantz 2020). 

Kunskapen om påverkan av natur på människan är idag mycket omfattande (se t.ex.: van den Bosch & 

Bird 2018). Det gäller inte bara effekter i form av sjukdomsprevention och -rehabilitering, utan även 

psykologisk verkan såsom att natur: 

• vidmakthåller uppmärksamhet och intresse, 
• stimulerar till ett positivt emotionellt tillstånd, 
• minskar rädslan hos stressade individer,  
• kan blockera eller minska stressande tankar, och 

 främjar återhämtning från ängslan och stress  (Ulrich 1984). 

Naturens inverkan på beteendet fysisk aktivitet är en annan viktig effekt, liksom dess restorativa 

verkan vad gäller psykisk energi, vilket är av avgörande betydelse för att motverka 

utmattningssyndrom. Det finns här inte möjlighet att gå närmare in på dessa frågor, men Kommittén 

besitter kompetens inom området och är beredd att bistå Solna kommun i dessa avseenden.  

Vi vill avslutningsvis påpeka det angelägna i att Solna kommun verkar för att Trafikverket vidtar 

åtgärder som minskar trafikens negativa effekter på både den audiella och den visuella miljön inom 

parken.  
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8. Juridiska överväganden 

 
Förslaget till detaljplan berör riksintressen för kulturmiljövård, friluftsliv och nationalstadsparken. 

Syftet med inrättandet av nationalstadsparken var att ”förstärka områdets natur-, kultur- och 

rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden” (Regeringen 1994/95, s. 43).  

Det finns ingen byggrätt 
  
Enligt de stadsplaner som  fastställdes för området 1985 och 1987 fanns en byggrätt. Enligt 17 kap. 4 

§ i plan- och bygglagen (1987:10) skulle stadsplaner som antagits med stöd av äldre bestämmelser före 

lagens ikraftträdande gälla som detaljplan enligt den nya lagen, vilket ju är fallet här. Och i samma 

paragraf föreskrevs vidare att för stadsplaner som har fastställts efter utgången av 1978 ska 

genomförandetiden vara 5 år räknat från ikraftträdandet. När den nuvarande  plan- och bygglagen 

(2010:900) antogs framhölls i regeringens proposition att bestämmelsen i 17 kap. 4 § i gamla lagen om 

genomförandetid för stadsplaner inte behövdes i den nya lagen eftersom genomförandetiden löpt ut 

för äldre planer. Mot denna bakgrund finns ingen byggrätt som kan göras gällande av markägaren även 

om detaljplanen alltjämt är gällande. 

Om den förberedande avverkningen av vegetation och intrånget i naturmiljön  

Som visats tidigare i skrivelsen (Figur 22-25) har inom det aktuella planområdet skett än utvidgning av 

parkeringsytan och omfattande trädfällning. Detta har skett i ett område som redan 1992 angavs av 

naturvårdens intressen att vara i behov av att stärkas som spridningsmiljöer för den biologiska 

mångfalden (Figur 18). 

Det finns ett tillägg till detaljplaner angående skydd av träd inom nationalstadsparken, vilket trädde i 

kraft 2015-01-09 (Solna stad 2015). Enligt detta, som bl.a. gäller det aktuella området, finns förbud 

mot att fälla eller skada skyddsvärda träd. Sådana träd är dels ek, alm, avenbok, fågelbär, vildapel, 

rönn, oxel och hägg med en ungefärlig diameter på 20 cm, dels ask, lind, sälg, gran, pil och al med 30 

cm diameter, dels alla övriga träd med 40 cm diameter, dels hasselknippen med 100 cm diameter.  

I tillägget anförs bl.a. att till bestämmelsen läggs en utökad lovplikt om att trädfällning kräver marklov. 

I ansökan om marklov ska en bedömning av trädets status ingå om det inte är uppenbart att trädet 

inte har någon betydelse för det historiska landskapets natur- och kulturvärden eller om trädfällningen 

är nödvändig för att kunna nyttja kvarvarande byggrätter inom planområdet. 

Såvitt vi känner till har inget lov getts till varken denna trädfällning eller det intrång som skedde i 

naturmark. Det går heller inte att åberopa en kvarvarande byggrätt för att slippa kravet på tillstånd; 

byggrätten enligt detaljplanen hade sedan länge löpt ut.  

Denna mark bör därför omedelbart återställas som naturmark och återplanteras med träd. 

 
Planförslagets förenlighet med miljöbalkens regler för Nationalstadsparken 
 
Som förutsättning för att den föreslagna detaljplanen ska kunna antas gäller att den inte står i konflikt 
med miljöbalkens regler om Nationalstadsparken. Enligt 4 kap. 7 § miljöbalken får inom en 
nationalstadspark ny bebyggelse eller 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. Det ges således enligt ordalydelsen ett mycket 
begränsat utrymme för att tillåta ny bebyggelse. 
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Den grundläggande frågan är om den föreslagna bebyggelsen anses kunna komma till stånd utan 
sådant intrång och sådan skada som avses i 4 kap. 7 § miljöbalken. Enligt förarbetena till paragrafen 
uttalas att de områden som redan har exploaterats kan byggas ut ytterligare, men samtidigt anförs 
också att det med skada inte endast avses ”påtaglig skada” utan att det räcker med en negativ inverkan 
av någon betydelse för de angivna värdena. 
 
Det aktuella området har idag till större delen tagits i anspråk för parkeringsplatser. En 
sådan ”exploatering” är ju inte att jämföra med uppförande av de avsedda kontorshusen vars inverkan 
på det angränsande parkområdet blir påtaglig. Således berörs Annelund, Linnéaholm och Lings väg, 
som i den fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparken identifierats som kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Även i planbeskrivningen till detaljplanen framhålls att den nya bebyggelsen bidrar 
till att gårdarna och vägavsnittet minskar i betydelse som bärare av platsens historiska karaktär, vilket 
försvårar möjligheten att utläsa platsens historiska berättelse och tidsdjup. 
 
I planbeskrivningen framhålls vidare att den nya bebyggelsen gör att gränsen mot Nationalstadsparken 
sedd från Uppsalavägen (E4:an) blir mer otydlig, vilket går emot de ambitioner som finns för 
utvecklingen av Nationalstadsparkens kvalitéer. Enligt den fördjupade översiktsplanen, Solnadelen, 
som antogs 2008 skulle för övrigt byggrätten för det aktuella området enligt 1987 års detaljplan släckas 
ut, vilket får uttydas så att detaljplanen skulle upphävas. 
 
Av det ovan anförda går det att med bestämdhet hävda att ett bebyggande av  parkeringsplatserna 
med angränsande mark skulle orsaka sådant intrång i parklandskapet att historiska natur- och 
kulturvärden skadas. Därmed står den föreslagna detaljplanen i konflikt med bestämmelserna i 
miljöbalken. Att bebyggelsen skulle ingå i ett större redan delvis bebyggt område förändrar inte det 
faktum att en inte försumbar skada skulle åsamkas Nationalstadsparken. 
 
 
Kumulativa miljöeffekter 
 
I 6 kap. 2 § miljöbalken förklaras innebörden av begreppet miljöeffekter enligt 6 kap., som handlar om 
bedömning av miljöeffekter. Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva 
eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som 
uppstår på kort, medellång eller lång sikt på t.ex. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse 
eller kulturmiljö. 
 
6 kap. 2 § fick sin nuvarande lydelse 2017 då det bl.a. tydliggjordes vilka typer av direkta eller indirekta 
effekter som kan komma i fråga (t.ex. kumulativa effekter). Det förklarades i propositionen 
(2016/17:200) följande. ”Kumulativa effekter kan uppstå från en eller flera verksamheter eller åtgärder 
och kan vara antingen additativa, synergistiska eller motverkande. En additativ effekt uppstår när två 
eller flera effekter tillsammans leder till en effekt som är lika stor som summan av de individuella 
effekterna. En synergistisk effekt uppstår när två eller flera effekter tillsammans leder till en effekt som 
är större än summan av de individuella effekterna. En motverkande effekt innebär att effekterna från 
fler än en aktivitet är mindre än summan av var och en. 
 
Nationalstadsparken har sedan tillkomsten kommit att negativt belastas av storskalig bebyggelse i och 
i nära anslutning till parken, såsom rehabiliteringskliniken i Frösundavik och AlbaNova, m.m. i Albano 
(Figur 32-33). Vidare har den natur som inramade norra Brunnsviken vid Frösunda byggts bort eller för 
(Figur 34-35). Den bebyggelse som skulle komma till stånd om det föreslagna planförslaget 
genomförs innebär ett ytterligare intrång som tillsammans med tidigare intrång i parkens natur- och 
kulturvärden medför en kumulativ mycket betydande negativ påverkan. 
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Figur 32. Södra Brunnsviken vid Albano när Nationalstadsparken invigdes år 1995. 

 

 

Figur 33. Samma område vid södra Brunnsviken år 2020. 
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Figur 34. Inramningen av norra Brunnsviken när Nationalstadsparken invigdes år 1995. 

 

 

Figur 35. Samma område vid norra Brunnsviken invid Uppsalavägen år 2020. 
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