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SAI'{MANFÅTTNING.

Föreningen betraktar byggnadsstyrelsens plan som begränsad ti11 att omfatia
enbart utnyrgttuosfrågor. Staten kan inte bara se sig sorn markägai-e utan har
även ett. ansvar som intresseorgan för folket. Byg8nadsstyrelsen bör också

mot bakgrr;nd av i963 års dispositloneplan för Djurgården redovisa ornråciers

är.,riga funktioner och frågr:r i samarbete med Stockholms stad' Det g'äI1er
turilrn, rekreatj-on med ti1lgänglighet och utveckiing, ekologi och miliö-
skydd, krrltur och den botaniska trädgården i ett översiktsplaneperspektiv'
Denna viktiga redovisning saknas. Planen är därför ofullstänciig -'s' 6t-
sir:tsuncierlag. Planen är omöj lig att acceptera'

Bebyggelse som utplånar de skiLda landskapsrummens form och karaktär el1er
tar'ää vikiiga skogsbrynen i anspråk är främmande för Diurgårcisiandskapet'
Detta skail tiii värie pris bevaras i sin karakt'är, vara tiiigängiig och

kunna r:tvecklas för rekreation. ijniversitetets framtida utrymmesbehov måsta

beaktas i sammanhang med park- och kulturintressena' Ailt övrigt kommer

riärnäst.

Det måsr.a råcia baians melian bebyggeiseområden och friområden' Det' är vik-
tigt att, inte försvaga Brunnsviken som strr:kturelement i det stora stads-
iaäcskapet utan i ståtiet stärka det. Nybebyggelse väster om Rosiagsr'ägen

kan ciärför inte accePteras.

För Brr-rnnsviken kommer Li1la Freskati-området att i framtiden kunna fungera
som rien viktigaste entr6n lnom Stockholms riei av området'

Den föreslagna nya huvudvägen Eenom områrCena väster om Roslagsvägen är
oacceptabei bårle för sitt markingreop och för den trafik den skapar'

Hur angeiäget det än är att avhjälpa bostacisbristen är det inte skäI starki
nog ati gtira ytterligare ingrepp än som faststäI1cies i i963 års rCisposi-

riänspian. Den måste 5ä1Ia. 
-Riicsdagen bör ompröva sitt stä1Ining:tagande'

Di r.rrAårcismarken är omist lig

Brunnsvikens om6ivande vegetationsriciåer måste vara täta och behöver iör
den skr.ril förstärkas särskiLt vid Kräftriket
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Allmänna synpunkter.

Föreningens måIsät lning

Haga Brunnsvikens Vänne:- har biiciats för att bl-and annat verka för att an-
tikvariskt. och estetiskt värdefu11a kult.ur- och landskapsmiljöer och bygg-
nader bevaras och restaureras samt rrtvecklas tiLl ett sammanhängancie kui-
turlandskap, prägiat av park och träcigårcisanläggningar, samt att en över-
gripancie ideelL och fysisk planering bedrivs för att. främia dessa måI.

Denna måIsättning berör ett av landets a11ra viktigaste kuiturminnen, som

dock i. flera delar ännu är utan adekvat ocn p)-aneniig värd el1er uncierhåi}'
Orsaken härtill står i hög grad att. finna i brist.en på kunskap och forsk-
ning inom ämnesområciet men även att dese markägo- och jurisdiktionsstruk-
tur inte varit den Iämpligastei för en framgångsrik planering med inrikt-
ning på park- och rekreation samt l.:ulturminnesvård och botanik,

i963 års dispositionsplan för Djurgården, bevarandefrågcr

Föreningen vili erinra oin en rad notioner i Riksdagen r-incier i900-ta.1et,
1906, 19i3, i959 i syfte att skydda Djurgår<ismarken mot. ytterllgare ex-
ploatering. Dessa har lett ti11 otika uttalanden om anSelägenheten och be-
s1ui. om införande av synnerli6a restriktioner ti11 Djurgårdsmarkens skydd.
Den senaste iedde ti11 1963 års dispositionspian som riksdagen därefter
faststä1lt. 1963 års plan upnfölicies ned särskilt avtal i972 med Stockhoim
cm Norra Djurgården för utveckling och meciverkan till att öka områdets
ti11gängiighet för rekreation, Vid den tiden överfördes även Bergianska
stiftelsens markinnehav i huvudsak til-1 staten medan ansvaret för cien

botaniska t:-ädgården lades på Universitetet. Bergianeka llämncien inrättades.
Den av Peter Jonas och Bengt Bergius donerade egendonen och skapade stif-
teisen ti1l ailmänhetens och hortikulturens nytta har övergått i ancira for-
mer men finns irleellt kvar, Det finns här i dag ett stort otlllfredsstäiIt
alLmänt behov att fy1la, en stor lucka i såvä1 den statliga som den kommu-

naia kulturpoiitiken. Beträffande Bergianska botaniska rräcigården hänvisar
föreningen tiii bi3,agt tidigare yttrande an§åencie utredningen om de bota-
niska trädgårdarna i Sverige. Föreningen är sysselsatt med att tiilsaramans
med rJe anstä1Lcia inom trädgården fj-nna en ici6pian för hur trädgården borde
utbyggas ti11 en modern botanisk träcigårc.

Förslaget är omöjiigt, Rikedagen bör ompröva sitt beslut.

FöreLiggande förslag ti11 fördjupad översiktsplan måste ses som ett försök
att genomföra en konsekvensutredning av vad en förändrad disposition för
universitetets utbyggnad innebär i avsikt att skapa rnark för bostacisbebyg-
gelse lnom Norra Djrrrgårcien. ByggnaCsstyrelsen redovisar en märkbar ambi-
tion att söka finna en iösning på denna djupt konfliktladciade dispositlons-
förändring av marken i strid med den av Riksdagen i964 iaststäIlda disposi-
tionsplanen för Djr:r8årdsmarken. Trots en mycket charmfuil presentation
framgårdet mycket kiart att det är ett i besvärancie stycken ofuilständigt'
och helt omöjligt förslag och kan därför ei motivera avsteS från den atr
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R:-ksdagen faststäiida dispositionsplanen Riksdagen måste ciärför- ompröva

sitt nyiigu besLut att medge avsteB när nu cie översiktj-iga pianerna redo-
.lisar vilka besvärande konset'.venser som avsteget orsakar' Fö:^eningen nenar

att för Brunnsvikenområdet och Djurgårdsmarken skal1 landskapets skönhet,
o:-ördhet och träcigårdsk-onst samt rekreationsvärde sättas i främsta rummet'

Därefter kommer iinj-versitetets utvirigningsbehov. Om secian något ytteriigare
behov skall tilifrecisställas skali det prövas noga mot denna bakgrund'

Vi måste ha i minnet att det var universitetets framticia utrynmen som skul-
]e få ny ersättningemark för att över huvud taget det skulle öppna sig möj-
iigireter att s1äppä nuvarancie reservationer intitl Bergiusr'ägen tiil förmån

föi bostäder. Därraeri kommer dock som resultat rekreationen och kulturiand-
skaFet l kiäm, samtirilgt som f ier nänniskor kommer att använcia r:mrårjat f ör
sin närrekreation. Den regionaia rekreationen blir för den skuli än vikti-
6are att ersätta i stäI1et för ytterligare byggnation'

En utreoning erfordras för park- och kulturfrågorna.

I förslaget til-1 för-djupning av översiktpianen för det statliga markinne-
havet i området synes endast statliga ( ä'ren utanför universitetets intres-
seornråde .r och med dess verksamhet angelägna utbyggnadsbehov fått styra
försiaget iiksom ett kcmmunait krav att få disponera mark länge tsergius-
vägen för bostadsändamål. Det är meri andra ord ett mycket sektiorell+' Pro-
gr am ,:ch bör därför betraktas som en partsinlaga om hur marken kan dispo-
neras ur cienna snäva synpunkt. Staten måste även fungera som svenska foi-
kets bevakare av aila ciess intressen. Byggnadsstyrelsen är dess planerings-
organ och har därför att ta ansvar för helheten tillsammans med berörd kon-
murr, Det finns fler viktiga aspekter sorn staten samtidlgt måste penetrera:
områciets ekologieka problem, rniljöfrågor om dagvatten och hur Brunnsvikens
vatten skaii skydrlas - staten äger en trecijedel av sjöns sträncier-' rekrea-
tione- och turistirågor inklusive ti11gängli6het och nyttjancie' kuiturfrå-
gor och rJit hör cien botaniska träcigårciens framtid och utveckiing' De måi

äorn föreningen formulerat för Brunnsvikenonnrådet ingår ti11 stor ciel i des-
sa nu uppräknade.

Översiktliga st rukturf rågor

Föreningen finner att dagens situation i ännu högre graci understryker vik-
ten av att inte frångå dispositionsplanen med syfte att ut'öka exploate-
ringsmöjiigheterna. i en Ievancje staciebygd måste det finnas en 6runcistruk-
tur och en balans meilan förtätnings- och friområden som inte får rubbas'

Annars förkväver rien si5 siä1v. Det måste finnas en orörd struktur som heia
ticien ger karaktär och ett igenkännande' Genom den allt starkare rrrbanise-
ringen meci utbyggnad av vägnät, bebyggelsegrupPer, förtätningar främst i
stadskärnan blii kravet på att de iandskapselement, soln Eer identitet'
måste få ett starkare styäa. Mälaren-SaltsJön är en sådan struktur med ända

in i stadskärnan gröna sträncier. Brunnsviken och Djurgården är andra sådana

viktiga och omistliga landskap. Samtidigt och i takt med exploateringen
ökar rehovet ur, .ent"ula f riområden f ör rekreation, behov som av mil jöskäI
får aii-t tyngre betydeise i framtiden då alIt talar för nöcivänciighet'en av

en begränsning uu oilismen. Detta rekreationsbehov är of*uast kombinerbart
med bevarandeintressena för iandskapet.
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Priorit ering av markanr,ändningen

Föreningen !:an inte finna att i och för sig mychet angeLägna behr:v av nya
bostäder eiler verksamhetsområcien varken kan eiler får rubba dessa ovan
anförda huvuriprincrper. Föreningen kan inte hel1er frigöra sig från käns-
1an av dra6 av desperation att finna "Iättåtkom1ig,'mar-i< för bost,äder när
1ångsiktigheten blivit störd och inte kunnat upprätthållas med sakiig av-
vägning och prioritering av r:1ika intressen. Det är en r:frånkomLig svaghet-
i försiaget.

Föriägenheten i bostacisförsörjningen är grunden för föreliggancie pians
tiilkomst och förslag til-1 avsteg från i963 år Qisoositionspian. Märkligt
är att det sker i en högkonjr:nktur då ciet borde vara iätt a.tt utveckia min-
dre central mar^k för ol-ika exploateringsintressen än att ianspråkta centra-
ia och ur aIlmänn synpunki extremt exkl-ueiva och cmlstli8a markområcien inorn
Stockhoim. Om över huvud taget såcian kuitur^minnestyngci rnark av strukturell
och rekreativ karaktär i centi"ait }äge sku11e någonsin få,'säIjas,'så vore
det enbart tänkbart i en iågkonjuktur ciär behov tili utvecklingestöd vore
av yttersta nöd. Föreningen vi11 erirrra om att Stockholm gjort srora mark-
förvärv under flera decennier i Storetockholmsområdet för framtida behor.'
son i stäi1et borcje disponerats för ändannålet. Samma omistiighetsgrad som
prägiar Djurgårdsmarken kan knappast åsättas någon annan mark. Tvärt emot
och i strid med den ti.ciigare iångsiktiga planerlngen har Djurgårcismarken
och Brunnsvikenområdet här blivit föremåI för den aiira intensi,raete ex-
ploat ering.

Regionait program fö:^ Brunnsviken

Föreningen arbetar meci att söka formuiera ett idåorogram för Brunns.rikenoin-
rädet att sam.,'erka kring ner:i stat och konmun ef tersoiti sådant ännr-r saknas
liksom mera konkreta utveckiings- och bevarandepianer. Vi anser ati ett så-
ciant program bör finas att styra och prioritera markanvändningen ocn där-
för även deraliplaneläggas, Likaså saknas en komplei;t historisk genomgång
av områdets. park- och trädgårdskonst. I avvaktan i:å detta har fö:-eningen
gjort en regionaipoiitlsk skiss men viLl även påpeka vissa allmänna huvrrd-
punkter som måste ingå. i den regicnala planerin6en har länge och ofta
franhå11its att Söcira Djurgården måste få ett komplement. Brunnsvikenomi-å-
det är genom sitt 1äge, skönhet, innehåI1. turistmässigiret och utvecklings-
möjiigheter just detta efterfrågade komplement meci stort egenvärde, Efte:^-
som turi.sm är en kommande stor näringsverxsamhet i nela regionen är det
särskiit viktigt att redan nu bevaka ciess intressen och möjligireter. Ex-
ploaterade delar kan sedan aldrig återstä1Las. Haga grunnsvikenområdet att-
raktivitet för turism kan få en stor betydelse för utvecklingen av Stor-
stockhoims norra region.

Den recian planerade onniteatern inom }laturhi=toriska Riksnus6et kornmer att
få stor betydelse för Brunnsvikenområdets attraktivitet ur turistisk syn-
punkt. Men det finns mer att g'öra något åt. Berzeliusmns6et borde populari-
seras. I Bergianska iinns grunden för ett storartat växtmusdum och arbore-
tum. Runt sjön finns ytterst fina exempel på svensk träctgårdskonst alLt Ge-
dan etormaktstiden - ciå det började - och ti11 våra dagar därtiIi ovanligt
komplett.. Inom Bergianska och i anslutning ti11 Vetenskapsakademin borde en
permanent utstälining byggas upp kring Linn6 och hane apostlar, vil-ka for
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värlcien vida ikring och samiacie växter och korn att beryda mycr:et för den
västliga kulturens kunskao om jordens botanik. Många av dem har ärats Senom
att fått ge namn ät etf. flertai växter. För att ge området ytterligare
lockeiser bor de fler serveringar stimuleras att etablera sig. Tänk på
(räftriket, försla torpet norr om tulin där kräftor Ijustras röcia i kast-
ruiln som Beilnan sjön6 om den berömda kro6en.

Ti I 1gänglighet

Området kan synas väL ti1lgängiiSt omgivet som det är av en rnycket kapaci-
tetsstark vä.qtraf ikring. Denna är dock starkt begränsancie och gör det nöci-
vändi6t med en grundlig studle av Brr:nnsvikenområdets olika entråf örhålIan-
den. Det måste därtil1 finnas vissa serviceeiement som toaletter, parke-
ringar, skötseirum och annat. Tunnelbanestationen vid Freskati ligger stra-
tegiskt väl tili för området. Här är dock områdets åtkomstmöj).i6het mycket
då1i6 men kan Iätt utveckias. Det betyder att här bör området presentera
sig särskilt vät för besökaren. Här kan en anknytning tiil en båtförbinciei-
se ( nämnd i planen men utan redovisning av dess konsekvenser ) tvärs över
sjön mot Haga norra skapa en efterlängtad tvärkontakt av betydelse tör hela
områdets funktion som rekreationsområde. Det visar att även den försiktiga
expoateringsreserv som 1963 års dispositionsplan redovisar här för Li11a
Freskati är tveksam r:ch borde tas bort. Bergianska Träci5ården bör få sin
huvudentre flyttad ti11 detta iäge.

Brr-rnnsvikens vatten är klassat som skyddat

Brunnsvikens vatten har kiassats som skyddat. Det borde innebära att a1lt
ciagvatt,en tas om hanci på Iämpligt sätt och renas innan det släpos ut i
sjön. Vid en expioatering mlnskar de absorberande och infiltrerancie ytorna
deis genom tiilkomsten av hustak deis genom flera trafikytor och andra drä-
nerande ytor. Detta vatten påverkas och förändras av dessa och kan inom
tillrinningsområdet få menlig inverkan på vattenkvaliteten i sjön. I sam-
band med en översyn av den stat.llga markens bebyggelse måste därför en dag-
vattenstudie finnas med som redovisar de förändringar som exploateringen
orsakar och hur de skall hanteras. Dessutom är det angeläget att få redo-
visat 1ämpliga åtgärder för redan befint1l6 bebyggelse och vägar. Förening-
en efterlyser en miijökonsekvensutredning av den föreslagna bebyggelsen.
Däri bör även redovisas hur man ska1l kunna dämpa det trefikbuller som

redan i dag besvärar Brunnsvikenområdet r:ch Norra Djurgården. Hur det.ta
ska11 bemästras för de känsliga rekreationsområdena har över huvud ta8et
inte berörts. SärskiLd viktigt är att söka få tillstånd avskärmningar där
sjön är öppen mot vägen. Samma sak gä1Ier trafikbelysningen som borde
ordentligt avskärmas och inte få sprida sig ut över park- och sjöområdet.

Roslags'rägen

De föränciringar, som föreslagits för Roslagsvägen är svårbedömda utifrån
planens redovisningar varför föreningen reserverar si5 för framtida syn-
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punkter när aktuella vägplaner presenteras. Föreningen viil dock redan här
sätta ett frågetecken för de fyra broarna vid Albano. Det verkar vara tre
för mycket. Den trafik som det här är fråga om kan knappast vara större än
att körtrafik och gångtrafik torde kunna samsas på samma bro. Kostnacisbe-
sparingen kan istä1iet }ämpligen disponeras för angeLägna parkfrågcr.

Synpunkter på planens olika enskildheter

Lokal huvudväg är ytterst tveksam

AnIäggande av en Lokal huvudr,äS väster om Rosiagsvägen förefaLler ytterst
tveksamt. Vägen kommer att innehå1ia minst två körfä1t och en gång- och
cykelirana. Med erforderiiga sidoytot- torde det röra sig om en vägbredci av
minst l2-1+ m iänte slänter e11er schackt. Vägen rnåste få en för ändamåIet
}änplig gatubelysning som måste kännas främmande i parklandskapet. Det är
ett kraftigt verkande ingrepp i de känsliga områdena. Vägen är inte fören-
lig med de 1ätta parkr,äBar som bildar genomgående trafiksystem i området.
IJtrymmet vid viken norr om Kräftriket känns redan i dag aildeles för utsatt
för traflkleden. Vid Lilla Freskati föreslås vägen disponera den trånga
daigången tillsammans med järnvägen och mynna sedan i en vägtunnel rtnder
Roslagsbanan som för den skul1 måste höjas om nan ska1l slippa en vägtunnei
under grundvattenytan. I denna punkt borde en ny huvudent16 för Bergianska
anläggas. VägIösningen motarbetar detta. På samna sätt begränsar vä6en på
ett o1yck11gt sätt den botaniska trädgårdens utrymme och utveckJ.ing. Den
föreslagna sträckan genom tsergianska är en exklusiv traneportsträcka son
inte tar hand om något här inducerat trafikarbete men kan iocka besökare
till trädgården att nyttja denna väg. Det finns med andra crci inga bärande
skäi för denna väg här^.

Föreningen anser' att den lokaLa kommunikationen Lösts enligt feiaktiga
principer. Den r,ästra cielen måste i allra största utsträckning skyddas mot
onödig biltrafik. Vägen bör föriäggas heit på östra sldan om Roslagsvägen
där den redan finns 1 långa rjelsträckor utom vici Albano ciär cien kan förlä3-
gae inti11 iärnvägsspåret. Institutionerna på västra sidan ansluts ti11
denna med återvändsgator. Det Iåter sig väi göras med de föreslagna broiör-
bindeiserna över Rosiagsvägen. I försiaget uppmuntras onödig trafik i
parkcmrådet. Risk iinns dessutom att denna nya ,räg kan koru'na att bi:. en
popuiär btlpromenaciväg och störa området och däri6enom b1i förenåi för
senare trafiksaneringar. En genomgående rekreativ cykelvä8 på Roslagsvägens
västra sida från Äti<istan och ti11 RosIagstull finns inte idag, Den borde
p1 aneras.

Albano-Kräftriket

Aibano-Kräftriket har föreslagits bI1 förtätat. Deien öster on Roslagsvägen
llksom Tekniska Högskolans område ligger utanför föreningens intresseområcie
och Iämnas därhän. Beträffande Kräftrikel innebär förtätningen på bebyggel-
sens utsida en uttunning av vegetationsridåerna. Det är synnerligen oöns-
kat. Att riva den gamia panncentraien är i sjölandskapei,s perspektiv mycl':et
angeläget. Den borde docl: inte ersät.t.as med en ny byggnaci. i varje IalI
borde samtidigt ges plats för en rikii6 förpiantering samtidi6t som bygg-
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na.jen borde vara iåg. Planområciet tränger här för långt
vid Kräftriket är i sin norra del mycket tunna och tål
ning. Den baksida och oi1116ängiighet som bebyggeisen
r ådet utefter stranden borde bortarbetas.

ut . Parkri dåerrra
ingen vidare uttun-
uporriear mot parkom-

Freskati i{age och Bergianska fä1tet

Freskati Hage är minst berört nen ges en tillbyggnadsmöiiighet på norr-
sir.lttningen. Skogshögsskolans arboretum bevaras. En ny broförbindelse ti11
i.iniversitetet. t1llskapas. Det är en 1änge eftersökt vägförbindeise över
Roslagsvägen. Landskapsmässigt kan bron b1i svår att klara av med hänsyn
tili järnvägens höjd1äge. vilket tidigare studier visat. Tillbvggnadsmöj-
ligheten på denna norrsluttning är o1ämp1ig dels med hänsyn tiil att det
tilisammans med den ti11tänkta nya huvucivägen tränger in på parksystemet
och ger sig ut i ett orört område i den här delen kring Brunnsvlken, Det
har för den sku1I ett extra stört skyddsvärde. Områciet är unikt och bero-
ende av rie högre liggande terrängpartiernas dagvattenflöcien, vilka en be-
bvggelse kan komrna att avskära.

LiLLa Freskati föreedd meci en ny järnvägsstation och en omfattande e::pioa-
teringernöjiigiret kolliderar beträffande bebyggelsen meci parkintressena.
Landskapsmässigt sett är fältet viktlgt för Roslagsvägens gestalt. Roslags-
vägen har inte förändrat sin sträckning sedan fler hundra år tllibaka, Om

den ursprungiiga idyLiiska Landsvägen skriver Llnnerhielm 1795 att den hör
tiil det täckaste man kan skåda. Så är nu inte 1ängre men en rad i.andskap-
liga huvucicirag finns kvar. Slingrandet nelIan bergskullarna och sidoorrining
tiii de öppna åkerf älten är en gammal bevarande'rärd kvalit.et i t.raf ikLand-
skapet. Om man bebygger det gamla koLoniområdet, kommer detta att föräncra
dess uttryck i försämrande riktning. Det är viktigt att komma ihåg att. den
ticiigare bebyggeisen i området sökt anpassa sig ti11 landskapets egenart
och skönhet. Nya åtgärder får ej förändra dess huvudkaraktär eiler struktt-t-
rer.

När strandpromenaden byggcies ut under 7o-ta1et uncivek man att gö:^a en cy-
kelanpassad väg över berget sörjer om Botaniska institutionen. Cyklister
hänvisacies upp genom dalgången norr om Skogshögskolan och sedan ut i Satu-
nätet. Systemet blev med andra ord inte futlbordat. Länken Freskati Hage

ti11 Bergianska saknas. Det bör vara en vä5 i park och inte i intensiv
bebyggelse och tillsammans med biltrafik.

Ur parksynpunkt är skogsbrynen något av det allra viktiSaste icke minst för
karaktären. Ett bryn ska1l ha et.t fält framför sig, en höid ska1l ha en

slätt at+, profilera sig emot. Om man värnar Djurgårdslandskapet, och det
måst.e vara st,yrande för all planering inom området, är förslaget att här
packa fäItet tätt med flera våningar höga hus ett allvarligt och gestalt-
ningsmässigt klart felaktigt ingrepp. I lika hög grad gä11er detta den re-
ci,:r,isacie uiUyggnadsmöjli6heten norr om botaniska institutionen Vi skalL
komma ihåg att Lil1a Fresk-ati som Gustav III:s gunstling Mauritz Aimfeldt
lät Desprez bygga åt sig förlades i fonden av en djup vik' men som efter
sjösänkningen försvunnit. Ur parkhistorisk synpunkt vore rjet av alira
största väide om denna vattenkontakt på något sätt kunde återstä11as. Denna

aspekt borrje in6å i skydrisbestämmelserna för LlIla Freskati. i skissandet
på en framtidspi.an för Bergianska har föreningen velat til-lverata ietta'
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Läggs området u'u för am'oaseaibyggnadsändamåL eI]er annat komner int.e bara
kontaicten att omintetSÖras utan ä'ren ett vikt.igt botaniskt intreseant områ-
de att spoiieras. Här noteracie redan professor bergianus Veit 'dittrock i885
inför flyttningen av Bergianska från Vasastaden områdets kvalitet och rika
innehåI1 av Rosaceae-arter och som han infogarie och utveckiacje i trädgå:--
dens arboretum. Denna mark är omistlig för Bergi.anska.

Vetenskapsakademins hr-tvudent16 stängdes när utbyggnaden av Rosiagevägen
genomfördes. Dagens }ösning är ovärciig och består i att besökaren får när-
ma sig från baksidan, Här bör ansträngningar göras iör att på något sätt
återetäl1a dess forna huvudent16.

Föreningen vili också sätta frågetecken kring id6erna med att öpona utsik-
ten från Riksmus6et mot Brunnsviken. Det är en myci.:et känslig avvägnings-
fråga. Denna bombastiska, nationalromantiska arkitektur har i sig en raci
poänger men har en dominans som är helt främmande för området, viiket inte
den övriga bebyggelsen från sä$ma tidsperioci uppvisar. Föreningen är av den
meningen att här om något måste parkinsiaget stärkas och ges större siä1v-
ständighet för att baLansera den Överdrivna skaian. Därfö: är en utveckling
av Ber^6ianska till en modern botanisk träcigård med odiingeexemDel, arbore-
tum uppbyggda som biotoper enl1gt mälardaiens olika landskapstYPer, den
riktiga användningen av fäitet framför Riksmus6et, C. v. s an sorts återgång
tiil brukanciet av marken som den gamia Bergianska Stiftelsen Sjorde.

Förslaget ti11 lågprishoteli vid Bergianska träcigårciens ent16 försvårar i
hög grad markens användning t111 botanisk trädgård. Även om cien ytterst
angeiägna utvidgningen av trädgårcien ciröier och som föreningen utveckiat i
sitt svar ti11 Utbildningsdepartenentet angående cje botanieka träcigårdarnas
verksamhet och finansiering SOU i98B:58, är det viktigt att inte omintetgö-
ra en sådan utveckling. Ett forskarhotell anser föreningen har iåg priori-
tet och kan föriäggas något mer ifrån universitetsområdet. Vi har^ här kvar
en ännu opåverkad odlingsvärci jord med ti1lräckiist djup' en viktig resurs
för en botanlsk trädgårci och som inte får slarvas bort. Hotellets läge är
störande för den botaniska trädgården och avserrärt försvårar användningen
av marken mellan Roslagsvägen och järnvägen. Föreningen hade här tänkt si8
ett utställningsområde, som är ett viktigt kompiement tiI1 en botanisk
trädgård. Utstäilnin6arna är av typen som krät'er arrangeman6 som tält'
temporära markombyggnader mm. och tänks vara årligen återkommanrie.

Sofieiund Torphagen

Sr:fielund och To:-phagen ingår som viktlga landskapselement i området och
bör därför inte heller b1i föremål för den föreslagna intensiva bebyggeise
planen redovisar. Det är en ypperli6 r-esurs som park. Dess ekskog med res-
ier av gammal villabebyggelse är i sin art dessutom unik och äge:- egentli-
gen ingen motsvarighet i stockhoimst:-akten.

Den tänkta exploateringen har inget meci områdets kulturella värcie elIer
parkfunktion att skaffa och måste därför betraktas som o1ämp1i6' Den känns
därför som ett allvarligt ingrepp ocir som kan b1i än mer förödande om områ-
det samtidigt skall ta hand om en ny ciragning av befintlig kraftledning.
Den skulIe i så fal1 gå rakt över Torphagen och Laopkärrsberget ( vilket
inte redovisas i denna plan ) r:ch på ett oiyckiigt sätt ciominera och för-
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änrlra ho:^iEonten. I brunnsvikslanriskapet är en kraf t ledning som hela t iden
rangerar ciess horisontiinje synneligen besvärande och påverkance' Derta
ril.:sr,,iktiga kuitrrrlanciskap borrie verkliSen förskonas. Att ledningen skulie
kunna för.r.äggas i mark är mycket önskvärt men verkar ekonomiskt orealis-
tiskt. Man måste också när det gäIler luftledning räkna meci en kraftleci-
ningsgata som kommer att kräva omfattande trädfä11ning av skogspartier
vilka är omistliga och synnerligen skyddsvärda.

Vid Ålkistan avbryts parkförbindelserna runt Brunnsviken. Planen bör här
förbereda ett samarbete med Solna så att en broförbindelse över kanaien kan

skapas och därigenom 1änka samman de skilda kommunernas strandområden'

Bostäder viri Bergitlsvägen

Orsaken tili ledningsomläggningen är frigörandet av mark för en bostadebe-
byggeise med..i.20O lägenheter i. dalgången utefter Bergiusvägen där nu ieci-
ningen går. Även om denna bebyggelse egentligen fa11er utanför föreningens
markerad.e intresseområde så har den konsekvenser för Brunnsviken som före-
ningen måste påpeka och som inverkar på heia Norra Djurgårciens parksannan-
hang. Frånsett det arkitektoniskt tveksamma att med bebyggelse utplåna en

landskapsstuktur särskilt som det rör Norra Djurgården så täpper den ti11
det enda 1ättåtkomiiga parkstråket me1lan Brunnsvikenområdet och Norra
Djrrrgården. övriga kontakter är Senom universitetsområdets bebyggda områ-
den, Järnvägen och Roslagsvägen är i övri5t effektiva hinder.

Roslagsvägens viadukt. byggdes för att hå}Ia sikten fri genom daigången rnot

BergiänskÅ. Det var en kvalitet på vilken alla då var beredda att satsa de

tiotal milioner sonn viadukten i dag representerar. Den kvaliteten är inte
mindre i ciag. Därför är det även felaktigt att använcia det slktfria utrym-
met under bron för bllParkering.

Föreningen vi11 också påminna om den diskussion som föregick Lappkärrsber-
gets bebvggeise och hur den 1östes för att avgränsa bebyggelsens påverkan

[a tringfiggande djurgårdsrnark med en "ringmur" för att håIIa dalstråket
bppet oin io. att klara skogebrynet. Det beklagandsvärda var då förutom
ingreppet att Bergiusvä6en fick en överdriven dimension,

ww,,+Ber'(gt Edl unci
ordförande

Bilagor: Vegetationsinventering 1989 lO 22.
Regionala sYnPunkter
Yttrande ti11 utbildningsdepartementet
angående de botaniska trädgårdarna.

iiänvisning ti11 tidiSare för kännedom översänt
angående Si.ockholms förs1ag ti11 överslktsplan.

Uwe Koch
:=t yrelseledamot

Per Ola Fritzon
styre1seLedamot
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t{ot bebygge l sen f ram t 11 I Be 1 lmans staty
utgör vegetation i huvudsak av stora a1ar, en
lönn, ett'par bJörkar och askar samt en ek
enstaka tallar på parkliknade mark med berg i
dagen ltarken saknar nästan aI1 buskvegetation
(kan noteras en fin Berberis vulgaris),

Naturlik mark med berg 1 dagen bestående av ek, tal1,
alm och lönn samt a1. Saknar buskvegetatlon, men år
slybevuxet av rönn, 1önn och ai

Stora skogslönnar och en kraftig tysklönn, aIm och
hägg samt en kraftig buske av guldregn. Långre norrut
står' en kastanj.

t

d Parkeringen kantas av 1 söder av aI och i norr av
sa1lx.

e Strandvägen och mot stranden med början i söder bestar
av å1, björk, alm enstaka håggar. Efter skulpturen J.
Vennerholm av a1, björk och a1m men huvudsakligen av
poppe I .

Friscati haqre

a. Albestånd vld Kanothusen.

Strandvågen mot vattnet Korgvide och på andra sidan av
odllngslotter. Längre fram av ak, alm, ask^och mot
vattnet av aI, björk samt ek. Området har
naturmarkskaraktär med vå1 avpassad sIy- och
buskvegetation med berg i dagen.

Entrdn till badet består av aI, ask en kraftig ek samt
hägg upp mot slutnlngen inslag av fågeIkörsbår.

Slutningen upp från badet har ett stor bestånd av
kraftiga ekar enstaka tallar med inslag av hägg och
fågeIkörsbår med sparsam buskvegetation av s1ån,
hagtorn och vildrosor. Hot bebyggelsen i söder består
området av ek och tali och är kraftigt förslyat
sårskllt innanför staket. På norra sidan biandat ek
och taIl utmed bergsfoten med inslag av fågelkörsbär,
hägg och håggmispel Ameianchier spicata
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e. Norr om 'Studenthem' har ett fint ek och
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1önn. Mot bebyggelsen domminera skogen av ek.
Dessutom finns det sJuka och döende almar. Rester
efter trådgårdsanläggninga som trapp&r, murar m m

samt en prydnadsdamm och en rad av tre kastanJer dlv
prydnadsbuskar.
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Turism.
* Turismen har en betydlig ännu outnyttjad pr:tential i regionen.
* Turismen är en växanrle och a1lt viktigare näringsgren i Sverige
* Brunnsviken är Stockholmsregionens nästa stora turistområde,
* Turlsmen ger spinn off effekter på närmaste omland och centralcrt
* Brunnsvikenområdet har en världsunik attraktionen i sitt landskap,
* Brunnsviken har med sitt centrala 1äge i norrort bra förbindelser.
* Det är det första flygresenärerna möter på svensk jorri.
* Det kan Iätt nås från Stockholm City med T-bana, bus.s och båt.

Rekreation och kultur
* Brunnsvikenområdet har stor kapacitet att ta emot nänniskor.
* Brunnsviken har och kan erbjuda en stort varierat utbud.
* Sjö- och strandområden har högsta värde för aila människor.
* Brunnsviken är en av världens vackraste insjöar.
* Området har många av stockholmstraktens viktigaste kulturminnen.

Miljöfrågor
* Miljövårdsfrågorna är morgondagens viktigaste frågor.
* Botaniska kunskaper hör tiII miijövårdens basdicipliner.
* Dess forskningen kräver olika naturtyper att kontinuerligt studera.
* Brunnsviken innehåller mälarregionens skiftande naturtyper.
* Uppsala, Lund och Göteborg kan inte representera mä1ardalen.
* Brunnsviken ligger direkt i anslutning till universitet och högskola
* I en modern botanisk trädgård ingår olika naturtyper och biotoper
* Kommunerna har ett primärt miljåvårcisansvar.

Trädgårdskonst
* Brunnsviken innehå11er en komplett katalog på svensi.: träCgårdskonst,
* Bergianska är ett naturligt centrum som inspirationskäIla för dagens

trädgårdskonst och för den aIlmänna unden,isningen.
* Trädgårciskonsten är en viktig de1 i vår boendemlljö och rekreationen.
* Odling är en starkt växande folkrörelse.

Sanhällsfrågor
* Utvecklingen av Brunnsvikenområdet är positivt främst för Frösunda-

området och norra Stockholm men även för hela norra regionen.
* Framtida restriktioner på privatbilism ökar behovet av centrala rek-

reationsområden nåbara med allmänna kommunikationer.
* Tilltalande entr6er tiII området är viktiga för tiIlgängiigheten.
* Brunnsvikenområdet har förutsättningar att bli världens bästa moderna

park av den sort, som utvecklas på kontinenten där museåer, aktivite-
ter, vetenskap kombineras med fritid, rekreation och en skön park.

* Det är viktigt att Brunnsvikens landskap blir skyddat och omgivning-
arna tar hänsyn till detta.

* Brunnsviken måste få en enhetlig övergripande p1anläggnlng gemensam
för Stockholm, Solna, landstinget, Iänet och staten merj avseende på
kultur, rekreation, miljövård, trädgårdskonst, turism och landskap.

(oqo- Srunnsvikent
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Ut bildningsdepart ement et

AnE. De botaniska trädgårdarnas verksamhet och flnansierlng SOU 1986:6E.

S.åI'ffiåI{FÅTTISIlIG

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner har överta6it frågan om Bergianska
trädgården från de åtta föreningar som tldigare uppvaktat jordbruksmlnis-
ter Svante Lundqvist i ärendet. Föreningen flnner dock att förellggande
utredning lnte behandlat föreningarnas framstä11ning trots att utbildnings-
minister Lennart Bodström har utlovat att så skulIe ske i den t1I1satta
utredningen och påninner därför om frågans utlovade behandling.

Utredningen har inte rett ut vad en modern botanisk trädgård är och betyder
för forskning och utbildning, hortikultur, landskaps och niljövård. Avsak-
naden av målsättning för Bergianska är en rlsk för trädgårdens existens och
för att vitaI, oersätt1ig mark tas i anspråk för annat ändamål.

Föreningen utarbetar ett id6program för Bergianska trädgården klart inom
ett är och önskar att inga beslut fattas nu, som påverkar dess arbete.

ÄReHDer

Förenlngen Haga-Brunnsvlkens Vänner bildades 1988 för att lnsplrera berörda
markförvaltare och myndigheter krlng Haga-Brunnsvlken att vårda och utveck-
Ia den kulturskatt och naturtlllgång som området representerar. Föreningen
har tagit som en av sina huvuduppgifter att fortsätta det inltlatlv som
åtta förenln6ar inon trädgårds- och landskapskonst tog våren 1986 genom att
uppvakta dåvarande statsrådet Svante Lundqvlst med skrlvelse 1986 01 09.

Föreningen vl11 sätta ln Bergianska trädgården I ett större samrnanhang som
berör hela Brunnsvlkenområdet och dess värdefulIa kulturminnen lnom träd-
gårdskonsten. Hit skal1 också räknas rikedomen av o1lka naturtyper, det
verkligt sköna landskapet, tlllsammans med aIlmänhetens rekreatlon och alla
o11ka odlingsverksamheter, som här förekommer. Förenlngen anser att Bergl-
anska trädgården i da6 är alldeIes för ofullständlg men utgör en god grund
för att utvecklas till en nodern och lnnehål1srik botanlsk trädgård.

I skrivelsen ti11 jordbruksmlnistern hemstä11des att en utrednin6 måtte
t1lIsättas för att utveckla Bergianska ti11 en representativ botanlsk träd-
gård för Stockholm och om "att mark reserveras och en utredning tlllsättes,
ned hortikulturell expertis, vars uppdra6 blir att Iämna ett konkret basma-
terial för en fortsatt handläggning. Materialet bör även 1tg'ga tlIl grund
för en nordisk trädgårcis- och landskapsarkltekttävIing om disponering av
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området, "De upDvaktancie föreninrarna ansåg art den mari< son försåldes tlir
staten i963 ('oerecknaci rr ! skriveisen ) belägen mel1an Rosiagsvägen och

Brunnsviken skuiLe reserveras härför. Ijtblidningsminisier Lennart Bodströn
besvarade skriveisen 19BB 02 09 tili Förenin6en för Denciroio6i och oarkvår^C
meci att hänvisa till en ti1lkalIad utrecining där "frågan Ni tar upp fall-er
under utrednlngens ansvarsområde, varför jag har över1ämnat ert upprop och
de bifogade handlingarna ri11 rrtredaren. "

Förellggande utredning har dock inte ta31t upp de uppvaktancie föreninSarnas
traga iiff behandling. Föreningen Haga-Brunnsvlkens Vänner efterlyser där-
för den utlovade utredningen. Utredaren har inte funnit förutsättningar för
att "föresiå väsentliga förändringar av finansierlngen och därmed inte
heller av organlsationen", 5ålecies finnes ej heller förslag att reservera
nark f ör ändåmåIet . Däraed är rlsken aycket stor att denna mrk kower att
bebyggas för annat ändafr7 t ett mer kortsLkttgt perspektLv och därned
oaöi7lggör en modern botanisk trädgärd t71.7 ovärderlig nytta för reglonens
de7. Denna wrk är dessutom den enda saal.ade och iinnu ofördärvade I onrädet
sot har ett til7räck7|gt dJupt iordtäcke för ett hortikulturelTt ändad7,

Utredaren har inte berört de uppvaktande förenin6arnas huvudfrå6a "en re-
presentativ botanisk trädgård med en hortikulturell måIsättnin6", inte hei-
1er Haga-Brunnsvikens Vänners helhetssyn för området kring Brunnsviken att
a1la resurser son Iandskapet erbiuder bör ingå och samverka med BerSianska
t111 en botanisk trädgård t111 nytta även för natur- och miljövården. En

vackert formad och innehål1rik träcigård är en vikt15 inspirationskäl1a och
ett efterlängtat utflyktsmål för rekreation. Denna funktion för den bota-
niska trädgården blir ännu viktigare då vår offentliga m1IJö av olika skäl
blir allt torftigare. Stockholmsområdet, landets största och mest betydande
bosättningsornrådå, saknar denna instltution. Berglanska rePresenterar också
regionen Mälardaien. Den kan de övrlga botaniska trädg'årdarna inte rePre-
sentera. Utredaren har nöjt si5 med att konstatera hur den botaniska träd-
6ården fungerar i landet och sett en vlss överkapacltet i förhå1Iande t11I
äugr.," undårvisning. Han har dock inte ifrågasatt e1ler analyserat situa-
tlonen eller vad en botanisk träd6ård bör och kan ge till reglonens och

landets vetenskapll6a och kulturella utveckling och folkets behov' Att de

botaniska trädgåidaina kan få betydelse för uilJövårdsfråSornas lösnlng har
antytts men ei hur. Att vetenskapsakadernln i yttrande över Brunnsvlksutred-
ningen 1971 påpekat Bergianskas exPansionsbehov för sln fortlevnad som

botanisk trädgård har inte påverkat utredaren.

Föreningen flnner det både dJupt beklagliSt och oroande att 1 det i utred-
ning'sdliektiven inte klart begärdes en redovtsnlng av vad en modern bota-
nfs[ trädgård rned ekologlsk och hortlkulturell inriktnln6 är och betyder
för forskning i vldare bemärkelse samt för utblldnin6 inom botanik' träd-
gårdskonst oän milJövård. Utan denna redovisnlng är den ekonorniska avvä6-
itng.n omöj1ig att bedörna. Kärnan 1 de åtta föreningarnas uppvaktnlngs-
ärende 1986 rörde iust måIsättnlngsfrå5an.

Botaniken är en av huvudpelarna i urlIJövårdens komplicerade kunskapsbygge'
Trädgårdskonsten är på samna sätt som odlingen grundläggande. för vår re-
kreation, försörjning och ti11 slst för vär kultur' Perk- och träd5årds-
konsten hör ti1l de få kulturyttrlngar som aIla kan ta til1 slg och känna

samhörighet med utan förberedelser och förkunskaper. Träd5årdskonst är för
den skul1 den mest demokratlska av a1la våra konstarter'
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Samticiigt som allt fler biir nedvetna om utvecklingens riske:- för niliön'
och sarnias kring frågor om ociling r1r;!1 iräci$ärriskultur rilI en mer och ner
vidgad folkröre1se, så finner vi att botaniken är det nest nedrustade ämnet
i 'råra skoior. Inom ämnet träcigårCskonst och hortikuitur förekomner under-
visning praktlskt taget inte a1ls i stockholmsreglonen. Kunskapen och för-
ståe1sen minskar hos den breda aIlrnänheten just av dessa skäl Iiksom även
konsten och förmågan på grund av bristen på bra exempei. Runt Brunnsviken
finns en stor slumrande resurs.

Statsmakten har här ett u,ycket stort ansvar. Det är vlktlgt att det flnns
saklighet och vilia från statens sida att ge stöd åt detta allt för Iänge
försumnade fält. Icke minst för m11iövårdens sku11.

Förenin6en menar att huvudansvaret för den botaniska trädgården åvi1ar
staten på samma 6rund som staten svarar för högre undervlsning, forsknlng
och vetenskap. Att de botaniska trädgårdarna även ska1l vända sig t111
kommunerna är rätt, men de så utotlveracie behoven räcker lnte tlll för att
ge trädgårdarna den utvecklingsgaranti och den betydande satsning som

faktlskt krävs.

Den botaniska trädgården 1ämnar material för forskning och undervisninS.
Den är själv platsen för iakttagelse och åskådning av levande sammanhanS. I
forskning om t. ex landskaosvården rörande urbaniserin5ens föIjder behöves
en referensram av olika kultur- och landskapstyper. Brunnsvikenområdets
mångfald kan här representera Mä1ar^dalen nycket vä1. Ett arboretum bör
anläggas, inte som en samling av exotiska träd, utan som en rikhaltlg fond
av för mellansverige intressanta arter, utplanterade såväI i stora SrupPer
som utvecklade och anpassade tilt de naturli5t förekommande växtlokalerna.
Således kan ett rikt växtsortiment av goda provinienser by56as upp och
bevaras samlat. Den botaniska trädgården bör omfatta en stor systenatlsk
avdelning där anlägg'ningen i Kew Gardens i London kan tJäna som föreblId
för sln enkla nen storslagna form. Det behövs även rosarlum, scree- och
torvpartier samt exempel på hur trädgårdar kan byggas uPP i o11ka Jordmåner
och nikroklinattyper.

Trädgården bör anordnas tilltalande och vacker. Området krlng Haga-Brunns-
viken är här en unik t1115ång, som inte får avstås för i och för sig
v1kt16a storstadsanspråk. Den botaniska träd6ården skall inte minst vara en

inspirationskäl1a för både amatörodlare och yrkesfolk, för besökare frän
när och fJärran. Den måste därför an1äggas för att väcka intresse och vara
ett föredöme och lnspiratlonskä1Ia. Den kräver utrymme.

Vi v!.77 sawrbeta i frågan och vi anhäLler för den skull att inga beslut
tas som rör den ursprungJiga Bergianska stifteTsens hela dLsposltlon av
mrk lnnan vL fätt nöJlighet att 7ägga fram värt försJag. VL arbetar helt
pä tdee77 grund och 7 samrbete red Bergianska trädgärden. Vl beri*nar att
kunna bll klara Tnom ett är.

För Haga Brunnsvikens
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