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Kontorets granskning har skett efter samråd med AB Storstockholms L,okaltrafik
(SL) och ÄB Storstockholms t,okattrafiks Jiirnvägar (SL.D, vilka ej avger egna
yttranden.

Som ett led i planeringen av lokalförsörjningen för högre utbildning och forsk-
ning i Stockholm har byggnadsstyrelsen lätit utföra en utredning av utbyqe-
nadimöjligheterna inom Norra Djurgården. Förslaget visar en utökning av det
statliga lokalbeståndet med niira 400 000 kvm eller drygt 70 Vo. Verket menar att
mark bör reserveras for en sådan utveckling. Var utbyggnad sedan realiseras be-
ror bl a på hur verksamheter uwecklas, niir marken blir tillgänglig och på de
ekonomiska möjligheterna-

Regicnplane- och trafikkcntoret har ailvarliga inviindningar mot en så crnfatrnde
utblggnad. Invändningarna grundar sig främst på att rlen omfattande nybe-
byggelsen tillsammans med därmed sammanhåingande ökande trafik innebiir ett
h6i mot Brunnsvikenområdet som ett regionalt viktigt rekreationsområde, att
utbyggnaden av nya arbetslokaler enligt förslaget till Regionplan 90 generellt
måitälromsas inom en zon som omfattar Stockholms innerstad, dess ntirmaste
omgivningar och ett stråk norrut, samt att en så omfattande utbyggna.d av
lokäler föi forskning, utbildning och diirmed sammanhängande verksamheter
utgör ett hot mot mdiligheterna att lägga sådana verksamheter i andra delar av
regionen, friimst Sirdertörn.

Enligt kontorets beståimda mening kan inte Brunnsvikenorhrådet klara en sädan

exploatering utan att dess viirde som rekreationsområde minskar avseviirt. Kon-
tor-et avsryr[er diirför foreslagna utbyggnader i KrZiftriket, i Frescati Hage,-i Lilla
Frescati väster om Roslagsbanan, i Bergianska f?iltets södra del samt i Sofielund
och Torphagen. Kontorei har dliremot inte något att inviinda från miljösynp_unkt
mot ytterligare bebyggelse mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan, inom KTH-
området, i Albano och Frescati.

Byggnadsstyrelsen menar i och for sig inte att universitetet, KTH, KI, handels-
hi5fskolan och andra vetenskapliga institutioner i området skall byggas ut med
70 %,men styrelsen begiir åindå att staden upprättar en plan som ger staten denna
möjlighet. Onråaet åir [anske det mest attraktiva i hela Sverige fiir verksamheter
meä anknytning till FoU och högre utbildning. En formell plan som medger en
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7O-procentig ökad exploatering 
-måste diirför innebiira en stark frestelse förmarkägaren att tillgodbgörsigiet tcraftigt Otua.--*friirdet i en eller annanform. Staten brukar ha e-n afftirima;r[ ililäll"iil ilffi;arkinnehav, och denbegiirda pl.aqen rl.y_ltl {qrfgr bidr;r; till att [o"n**iiu regionens enkiirnigastruk rur oc h försv åra 

.e 
tablerin g au rJrsrr"in s ;t- i;åä;; ötiÅ;;;; §räääå.Detta iigger inte i regionens infresse.---

§1 :1ll ig- 
u tby ggn ad av_universitetet, KTII och gemensemma ins drutioner vidrrescau Dor accepteras. Byggladsstyrelsen uppgär utökningsbenoietnti-iO nav den nuvarande ytan. Diilör.entigt tonto?äti-miri.,g ,[Cr,u goti o"ii uä,'isyn nerh et som den s k etrnstedtska-utrednin g.qfrl"iäirrgt; E;Eäfi ;n ;;,yquilanlng från både universitretet och KiH Eti-§oäiriä-, vilket rimiisrvisf1eci1 lokaler för annan. anvåindnins. U6y;sr;d ;;-;il;i,ljä; iä-iå,jr'[ningsintensivt niiringsliv kir ske i län-gsam tali ocrr mea inritm-inäpa iriiår.tagen efter hand fly1tar tilt andra foritpirgiiråriiä*iUdi;å;ä;;

landet. Möjligheter'bxir prövas ätt [o.pf"itä;nuil;;; fler reguljiira bos_tiider. Utöver ftireslagna^bostiider viOnärgius;ä;;;;;;Jån,oru at man ocksåbör pröva bostäder.rriO atUano.

I Albanoområdet kan, om området på sikt får ett bättre markurnyrrjande skapasmöjligheter till en 
]ft^u,g-.o",stigni'ngipunit -lu- iffiag, tunnelbana ochRoslagsbanan. Reserval Sol rrgii r6iäerentuett avgäning av Roslagsbanan iriktning mot Norra starion fd. aii;t;iit kunna knyta-ihop den med pendeltågs_systemet.
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Sammanfattning av förslaget

Pyggnadsstyrelsen har remitterat underlag till fdrdjupning av översiktsplan för
Norra Djurgårdens institutionsområde i Stockholm. Remiisytranden skall vara
byggnadsstyrelsen tillhanda senast den 30 november 1989.

Som ett led i planeringen av lokalfdrsörjningen för högre utbildning och forsk-
ning i Stockholm har byggnadsstyrelsen låtit utfcira ån utredning av utbygg-
nadsmöjligheterna inom Norra Djurgården. Utredningen skall ligga till grund för
verkets framtida planering i samräd med högskoloma och verksamheter med an-
knytning till dem. Den skall efter ställning§tagande till inkomna remissvar be-
arbetas och överlåimnas till Stockholms stad. Avsikten åir att en formell plan, en
fördjupning av översiktsplanen för Stockholm skall fastställas fcir området.
Denna skall ligga till grund ftir detaljplaner och byggnadslovsåirenden.

Rapporten visar olika delområdens utvecklingsmöjligheter. En zonkarta redo-
visar nya exploateringsområden, främst Albano och det nuvarande koloni-
området vid Lilla Frescati. Den visar var örtätning av de etablerade institutions-
områdena föreslås. Förslaget visar en urökning av det statliga lokalbeståndet med
tygt 70 V9. Verket menar att ma.rk bör reserveras för en iädan uweckling. Var
utbyggnad sedan realiseras beror bl a på hur verksamheter uwecklas, när niarken
blir tillgtinglig och på de ekonomiska mcilligheterna.

Följ ande tabell redovis ar u tbyggnadsmöjli gheterna inom olika delområden.

Tabell. Bruttoarea i befintliga och tillkommande bostäder och institntioner,
I 000-tal kvm.
Delområde Bef yta BTA Tillskon yta BTA Total yu

bostäder Iokaler bostäder lokaler bostiider
BTA
lokaler

(*

L

Sofielund
Torphagen
Bergianska ftiltet
Lilla Frescati
Frescati Hage
Frescati
Kritftriket
Albano
KTH-området

Summa

9
18
22
59
25

305
55
92

324

909

2,5

0
13,5
0
0
0
2,5
0,9
0
0

t7

0
0
4

l6
18

200
35
0

250

523

2

0
0
1

I
0
0
z
0

9
l8
18
43

7
105
20
92
74

386

0
13,5
I
lr2
0

1r5

3,7

I
0
1r5

20,5

lno* planområdet redovisas således totalt tillskott motsvarande ca 170 lägen-
heter samt niira 400 000 kvm lokalyta. De största samlade utbyggnäds-
möjlighetema för institutioner finns i Frescati, Albano-Kräftriket och LiIlä Fres-
cati. Det planerade bosudsprojektet vid Bergiusvägen i omedelbar anslutning till
Rla1områdets norra del innehäller totalt ca 600Iägenheter med planerad byggstarr
1990, och vid Roslagstulls sjukhus omedelbart söder om planomrädet planeras
82 lägenheter med byggstart 1989 och ca 300 lägenheter mid byggstart 1992.

lnstitutionerna inom området anges ha stora utbyggnadsbehov främst ftir forsk-
ning, utveckJing och undervisning. Till områdef [an det bli aktuellt art knyra
utåtriktade verksamheter gemensarnma för olika delar av den högre utbildning-en,
t ex KTH, universitetet, Manne Siegbahninstitutet för fysik, Karolinska institutet
och Handelshögskolan. Dessutom har företag som åir forskningsintensiva en
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naturlig plats i området och bör ges möjligheter till urveckling. Högskolorna har
behov av bostäder för gästforskare.

Den föreslagna bebyggelsen skall ses som maximala möjligheter, varav det inte
åir aktuellt att ta annat än en begränsad del i anspråk på kbrt och medellång sikt.
Idag kända utbyggnadsbehov kan sammanfättas-enligt följande. Doman-
koncernen har behov av ca 5 000 kvm kontor för enhöter söm idag finns i
Bergshamra och Mörby. Bergianska planerar f n ett växthus för medelhavs-
växter mm. Universitetet har ett stort behov av lokaltillskott. Universitetets
lokalbehov i Frescati iir ca 80 000 kvm. Ett fysik- och matematikcentrum mm
om ca 120 000 kvm föreslås i Albano-Kräftriket. Dessa utbyggnader utgör till-
sarnmans drygt 200 000 kvm.

Roslagsvägen föreslås få en ny planskild korsning vid Albano-Kriiftriket. Den
förberedda norra tunnelbaneuppgången vid Univeisitete föresläs öppnas och en
!y tunnelbanestation föreslås anläggas vid Albano. De wä hålliriatserna for
Roslagsbanan föreslås flyttas till nyalägen diir de får bätrre underla!.

Regionplane- och trafikkontorets synpunkter
By.g.gnadsstyrelsens utre4ning redovisar mycket omfattande utbyggnads-
möjligheter inom det studerade institutionsområdet. Regionplane- oöfr'"trafik-
kontoret har allvarliga invändningar mor en så onifattände utbyggnad.
lnviindningarna grundar sig främst på ftiljande ue huvudsk?il.

- Den omfattande nybebyggelsen innebiir tillsammans nred dlirmed sarunan-
hängande ökande trafik ert hot mot Brunnsvikenourådet som ett regionalt
vikti gt relaeationsområde.

- Enligt fcirslaget till Regionplan 90 måste utbyggnaden av nya arbetslokaler
generellt bromsas inom en zon som omfattar Stockholms-innerstad, dess
närmaste omgivningar och ett sräk norrut.

- En så omfattande utbyggnad av lokaler ftir forskning, utbildning och diirmed
sammanhängande verksamheter utgör ett hot moi den av köntoret efter-
strävadg spridningen av sådana verksamheter till andra delar av regionen,
friimst Södertörn.

Byggnadsstyrelsen menar i och för sig inte att universitetet, KTH, KI, handels-
hög-skolan och andra vetenskapliga institutioner i omrädet skall byggas ut med
70.V.9., men styrelsen begiir lindå att staden upprättar en plan som gei säten denna
möjtighet. Området åir kanske det mest atraktiva i hela-sverige for verksarnheter
med anknytrning till FoU och.högre utbildning. En formell p-lan som medger en
7O-procentig ökad exploatering måste därtdl innebd.ra eri stark frestelle för
markägaren att tillgodogöra sig det kraftigt ökade markviirdet i en eller annan
form. Staten brukar ha en afftirsmässig instiillning till sitt markinnehav, och den
begåirda pl.alen skulle {rirfgr bidraga till art konservera regionens enkiirniga
struktur och försvåra.etablering av forskning och högrc utbildning på Södertöä.
Detta ligger inte i regionens intresse.

En måttlig utbyggnad av universitetet, KTH och gemensarnma institutioner vid
Frescati bör accepteras. Byggnadsstyrelsen uppger utökningsbehovet till40 Vo
av den.nuvarande ytan. D9t bör enligt kontoiäti mening rå'cka gotr och viil, i
synnerhet som den s k elmstedtska utredningen föreslagit tivärflyttning av
utbildning. frå-n både universitretet och KTH rill Södprtöin, vilket'rimli§tvis
frigör lokaler fdr annan anviindning.

L
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Sld vakt om Brunnsvikenomrddet

Brunnsvikenornrädet - området som begränsas av Uppsalavägen, Bergshamra-
vägen, Roslagsvägen och Cederdalsgatan-Sveavägen - utgör ett samman-
hiingande rekreationsområde som inrymmer unika miljökvaliteter i innerstadens
omedelbara nåirhet och iir åtkourligt för hundratusentals invånare i friimst inner-
staden och Solna. För regionplane- och trafikkontoret iir det primiira att dess
potenriella möjligheter som etiunikt rel«eationsområde bör utnytdas. Idag iir det
delvis dåligt skött med illa underhållna parker och gångvägar, förfulande
baracker och i vissa delar svårtillgängligt på grund av topografi och stiingsel.
Bristen på sarnordning mellan olika förvaltare iir pätaglig.

Samtidigt hotas området av exploateringsintressen frän olika håIl. Exempel är
SAS nya huvudkontor vars andra etapp för niirvarande ligger på is, en hotell-
och konferensanläggning i Frösundavik, förslag om kontorsbebyggelse vid
SAS-terminalen samt hotell och kontor vid Bellevueparken. I detta sammanhang
kan man också foga in byggnadsstyrelsens förslag som innebiir ytterligare ca
100 000 kvm lokaler i omrädet väster om Roslagsvägen, vilket är mer än en
fördubbling jämfört med idag. Därtill föresläs en ny huvudväg parallell med
Roslagsvägen som skulle knyta ihop de delomräden som ligger väster om
Roslagsvägen.

För kontoret framstår det som givet att Brunnsvikenområdet inte kan klara en
sådan exploatering utan att dess karaktiir helt kommer att föråindras jiimföfl nred
idag. Dess viirde som rekreationsområde kan diirigenom minska avsevdrt. De
förslag till utbyggnader som torde vara svåra att acceptera iir utbyggnaderna i
Kräftriket som delvis föreslås ske i den omedelbara strandzonen, i Frescati
Hage, i Lilla Frescati viister om Roslagsbanan i Bergianska fältets södra del samt
i Sofielund. Aven ^den föreslagna utbyggnaden av Torphagen, öster om
Roslagsvägen intill Älkistan och Lilla Våirtan innebåir betydande nackdelar från
miljösynpunkt. Bebyggelse i dessa delar avstyrks således. Diiremot kan den
föreslagna utbyggnaden mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan accepteras utan
att omrädets miljöviirden nämnviirt minskas. Kontoret har inte heller något att
invända från miljösynpunkt mot ytterligare bebyggelse inom KTH-området,
Albano och Frescati, vilka tillsammans rymmer ca270 000 kvm.

Regionplane- och trafikkontoret anser att staten som huvudsaklig markägare har
ett stort ansvar för områdets kvalitet och tillgiinglighet, och diirför tillsammans
med Solna och Stockholm bör studera hur strand- och parkområdet runt hela
Brunnsviken kan rustas upp med lämpliga gång- och cykelförbindelser och
andra anläggningar som håinger ihop med rekreationsanvåindningen för att det
skall fungera som det högklassiga sammanhängande rekreationsområde-som det
har ftirutiattningar att vaia. Bullär från trafik äistörande pä friområdel Åtgiirder
för att minska detta buller kir övervägas. Andra ätgiirder kan vara att göra
områden som idag inte är tillgiingliga pä grund av inhägnader och brist på gäng-
och cykel vägar till g iin gli ga ör al lmiinheten.

F ö r s tirnr a i ru e de n re g t o rula ar be ts p I a sb alans e n

Den stora obalansen mellan boende och arbetstillfåillen i regionen finns mellan
den centrala delen och de yttre delama. Under femårsperioden 1980-1985 ökade
den regionala obalansen beroende på ett minskat bostadsbyggande och en snab-
bare arbetsplatstillväxt i den centrala delen. Efter 1985 tycks den negativa ten-
densen håIla i sig. Nya projekt med arbetsplatser iir starkt koncentrerade till den
centrala regiondelen och stråket norrut utmed E4. Enligt forslaget till Regionplan
90 måste den negativa utvecklingen bromsas och regionen urvecklas i riktning

L



u.riNsreuu-ÅTANDE

1989-1 1-02

6 (7)

RTN 8910-04s7

mot en flerkärnis regi.o1. I regionplaneförslaget anges dåirför en zon som om_fattar innerstaden", med dess nf,rrnaite omgivni"ngar o?h .i stråket norrut dtir nu_varande starka exploateringstryck med nyä arUetipfaLer 6tir ditmp;. -- -._ "

År tqSO arbetade ary.g, 7 ?g}perso^ner inom området (FoB g0). Enligt FoB g5

t ryr.r:1r111{rsen idag niira B sOo personer. oet mojtiga fo(artuiiRtit., ornnitra 400 000 kvm molsvarar en syisetsäuning pe arigi 6 000 t;;;;;.i "iasarnma lokalsammansätrning som idag. Dänill tärämår'e?t sto.t arial stuAJnte..B...fi"rtigr institutioner vid KTH och uiiversit.tiiUoi[*n" rw""klas inom om_rådet. Dtiremot kan nya verksamhete, s*noiita ,;ädd lrt;i ;;;i;r*,
föreråidesvis i delar av iegionen som har d;i-pffi#iiprrt rr.

Uigg forskning och högre wbitdning pd Södertörn

Stråket från Tekniska Högskolan till Frescati innehåller olika offentliga institu_tioner för undervisning öch forskning. OmraJ"i er-iit attraktivt läee för till
forskninp knurna verksamheter. Konrorer anser att omrädi;il;;då* rär r,_
3{g-i1il,i:.g_eqensamma institutioner inom universiteret, Tekniska trgslät"r,Karollnska lnstitutet och handelshögskolan samt nya institutioner. O'mvand_lingen bör ske successivr i måttlig tati- Utuj.ggrrdr-*ifu och omfauning 6årlrt"tiltåtas försvåra etablering av röritnits-i.fr:iiöäI, ,iuila"irg ;ä-SBj;å-.Dfigenom siiloas en sratägisk reserv pa"fång siiiTtio ä" ,tora föråindrinsar somkan förutses inom universiiets- och häÅ;6Tr"il;;å;; öä;;Ibäiläiä j","
mark i detta område såikras för all ,tuåf,fing i"o* urire.sitetsomrÅä"i, utunsådan urvecktins mfsle också spridas titt anOriarf.-."'rlgi"r;;;Uibfigr,,ä u"starnniljöer fcir iorsknirgri"r;;Ii;Inäringstiv bör ske i långsam talr och med in-rikrnin g p å ltl före tagen-efter h an d. fl yt ta; dll ;A;i;;rGfiEi, i*, i* .rrj: ä* iregionen och landet.

Bygg fler bosttider

Y:Lljgl:1._l !ti; n1livas au kompletrera området med fler regutjiira bostäder.bostaosDnsten lir ett av regionens största problem ftir niirvarand'e. her bostäder iden cenrrala delen_ av reglonen bidrar dfi kortartiesor octr en mer balan;;;;dregionutveckling. ytterligare institutioner kan koniint .iu. till de deiar;;;__rädet som åir svära att blbygga med bostäder på grund av trafikbuller. Utover
ftireslagna. bosräder vid Börglusvägen anser käntöret uti rn* ocf.ia Utir pitiuu
bostäder vid Albano vvl YLv

Stimulera tnte ett ölat trafiktryck

Utredningen visar inte påvilke_t sän en anslutning av Belleweliinken_Våirtalåinken

11§^":llgr_u-ug.-n 
avsei ske..Uredningen- fcireslär .r, r,y t uuudväg paraliJfÅ.d

Kosragsvagen som skulle knyta ihop de delområden som liggör väster omRoslagsvägen.

Roslagstullsområdet har idag en hård trafikbelastning. Fordonsmänsden oä
Tg*:gr-rlse! rir idag ca s0-000 fordo_n per dygn ;;fi ptv;iir;ii;;E;;; I;45 000. Vtirtaliinken lian medltira art trafik ioT iqig.gå, iöno- Liil_Janiffien
flyttas till Boslagsvägen-Våirtalänken, medan Vaffrfilävaien avlasras trafik. En-
lSt Ae trafikanalysel so^ry har giorts avregionplanefciriirgit lun run,., ,aRoslags.vägen öka. kraftigr fraä tiil 202ö, äi"; ;A;riutveckling enligtregionplanens mark"användning och med o..aarr.ugifi;; ilr;;;riää.r.' 8,,arbetsplatstittskott p.ä ca 6 $ slsselsatu ocr, ytLilg*E-rira"riäii N;;ä;_
gärdsområdet innebiir sannolikt ått t unturycteipa o-,iråå.t-tit * ännu mer.
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Antalet hållplatser på Roslagsbanan i området bör inte öka. Kontoret har dock
inre nägot att imända mot ätt befintliga hällplatser flyttas till bättre lägen. I
Albanoområdet kommer den i Regionplan 90Töreslagni Hästskospärvagän att
passera. Ddr finns redan idag Roilagibanan och turirelbanan (i tunneiunder
områdeQ. Hiir kan skapas möjlighetär till en viktig omstigningspunkt mellan
olika kollektivrafrkmedel-mednla stationer ftir tunielbanan'ocfnoslagsbanan.
En eventuell ny tunnelbanestätion i detta område motiveras främst av
omstigningsmöj ligheterna med Hästskospårvägen.

Den föreslagna norra uppgången till Universitetets tunnelbanestation kan inte
motiveras av tillkommariae UäUyggelse, efrersom ftireslagen urbyggnad ligger
ntturure den befintliga uppgången eller utom acceptabelt gåigavstälräiuen tiiie,
ny u.ppgång..Det främsta motivet ftir att öppna dän nonä uflpgången åir i så fall
att förbärtra tillgiinglighe.teq ti! Naturhistoriika ri.ksmuseeu fråätr[tt ingurnu ti,
en norra uppgång torde därför lsäva ynerligare bedörnningar.

§,9serv1t.bör anges för en eventuell avgrening av Roslagsbanan i riktning mot
Norra station för atr p_å sikt k-u11a knyra ihop-den med plndeltågssysremä. Ett
sådant reservar inkråiktar på illusteiar bedyggelse. Ljtredni;g:;;" rppili 

^uStockholms stadsbyggnadsi<ontor inre anseräiiaen s k Hästsk6rpa"ÅlEn m
{ras flag lrygr Våirtabanans spår genom Norra Djurgärden utan verkai fcir att
den skall gå tängs.-Valhailavågenl I förslaget tiil Siocttroimi o"irritiipfu"
redovisas den dock liings Vtirtabanan.

Utredningen fcireslår att området knyts ihop med ny minibusstralik. Minibussar
har emellertid.Iåg .kapa-citet. Efteisom en sådan busslinje skyfie ft;jä.,
belastnin-g är det ol?impligt- att använda minibussar. Om ny busstrafik "skall
införas bör planeringän-därför sikta mot art den skali traiiteiai mea
normalbussar. Detta förutsäner attvägnätet får en standard som tillåter detta-
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Und.erlag till fö"rdjuryirg -av översiktsplan för Norra Djurgårdensinstitutionsområde, Stoclholm.
NTn{.I.r gransfclilg har skett efter samråd med AB Storstockholms Lokal_
trafik (SL) samt AB Siorstockholms L,okatrafrks larnvaiar (Siii;ikri: *e*
egna yttrandne.

Regionplane- och trafiknämnden har allvarliga invändningar mot en så
g$ul,uld: utbyggnad som foreslås. Inviindnild;;grrndar sig främst på attden omtattande nybebyggelsen tillsammans med df,rrned sarimanf,angunA.
ökande trafik inneblir eti trot mot BrunnsvikenområA.t ,o* ett regionaii-r'itiigt
rekreationsområde.,, att utbyggnad-en av nya arbetslokater glieretii i"ait"
bromsas inom Stockholms inöistad och desi hä.nfiF;-gidint;,iar'nt art
en så omfattande utbyggnad av lokaler ftir iorsknirl, utUiTarirg-o.f, ääär.a
sammanhåingande verk§amheter utgör ett hot mot denäv niimnden-eftersträvade
sp.ridningen av sådana verksamfr'eter till andra deiar *, ,igion.n, ?äårt
Södertörn.

Enligt nämnden kan inte Brunnsvikenområdet klara en sådan exploatering utan
art dess viirde som rekreationsområde minskaruur.uiirt. Nädde; ;uiiyit..
därför föreslagna utbyggnader i Krtiftriket, i Frescati Hage, i Lilla f,rescutiiaiie,
:i Ror]l.gsbanan, i Bergianska ftiltets södra del samii'Sofielund *ti fårp_
hage-!. Ntimnden har diiremot inte något art invända från miljösynpunkt mot
ytterligare..bebyggelse mellan Roslagsvägen och Roslagsbanun,ird*'kfff_orn_
rädet, i Albano och Frescati.

Utbyggnadstakt och omfattning bör in_te tillåtas försvåra etablering av forskning
och högre utbildning på sq.-+örn. Utbyggnad av 

"turt-igåiii8, f*;ilifir_intensivt niiringsliv.biir ske i långsam tat<iäctr -"A i*itin"irg pä rrr ior.äg-rn
efte.r.hand flyrtar till andra forskiingsintensiva miljdai r;gfo;i, *f, f.räit.
Möjligheter bör prövas. art kompleueia området .n.dnii;rdtil bo;äao Ut_
öv.er föreslagna bostäder vid Bergiusvägen anser nlimnden ait man också bör
pröva bostiider vid Albano

I Albanoområdet kan,,om området på sikt får ett bätre markutnytdande skapas
pöjligheter till en viktig..omstignfngspunkt mellan iparuag, ftnäelbana 6ch
Roslagsbanan. Reservat 6ör angei föieneventuell avgräringä Roslagsbanan iriktning mot Norra srarion for itt på sikt kunna k yi.:ilt o?, rrr.1piiäirtaer_
§ystemet.
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