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Program för planering av området

ULRIKSDAL.HAGA.BRUNNSVIKEN.DJURCÅNOCTV

Kommunstyrel sen och byggnadsnämnden
i Sol na kommun
I7i 86 SOLNA

Fasti ghetsnämnden och byggnadsnämnden
i Stockholms stad
104 20 STOCKHOLM

och Stockholms stad har gemensamt lagt fram ett
program för planerjng av rubricerat område. Arbetet

på ett uppdrag från regeringen, enligt 5 kap. 2 s
agen (NRL), att redovjsa hur kommunerna j sin
ligt plan- och bygglagen (PBL) avser att tjllgodose
, ku1 turmj nnesvårdens och fri I uftsl j vets j ntressen j
grammet ska redovisas till Länsstyrelsen senast den i
2.

Sol na kommun
förslag ti11
grundar sig
nat urres urs I
p1 aneri ng en
naturvårdens
området. Pro
december 199

,iL,

Förslaget är nu utsänt på samråd. Länsstyrelsen som har att sam-
ordna statens intressen har berett Statens Naturvårdsverk, Riks-
antj kvarjeämbetet, Boverket, Vägverket, Banverket, Statens Järn-
vägar, Sjöfartsverket, Televerket, IllF044, Svenska Kraftnät,
Byggnadsstyrel sen, Fortifj katjonsförvaltningen, Djurgårdsför-
valtningen, Ståthål1arämbetet, Kungl iga Vetenskapsakademin,
Domänverket, Stoseb Gas och Sveriges Turistråd tillfälle att
inkomma med yttrande. Inkomna yttranden bifogas, bilaga 2-11.
Förslaget har dessutom djskuterats med Landstingets Regionplane-
och trafi kkontor.

Länsstyrelsen ger i detta yttrande sin syn på hur kommunerna har
behandlat regeringsuppdraget med avseende på området i sin hel-

.1. het. I särskild promemoria, bilaga 1, kommenterar Länsstyrelsen
vjssa allmänna intressen och de avvägningar och förslag som redo-
vjsas i programmet.

Områdets möjligheter

Länsstyrelsen anser att området utgör en stark attraktion jnom
såväl storstadsregionen som j ett nationellt perspektjv.Områdets
unika karaktär är ett resultat av generatjoners hävd. 0lika
kulturhistoriska uttryck har givit förutsättningar för de rika
naturförhållanden som råder j området idag och som j sin tur är
grunden för det rjka friluftsljvet. Detta ger området dess sam-
lade värde. Ett säkerställande av områdets kvaliteter och en
medveten återhållsamhet med ny bebyggelse bör enligt Läns-
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Postadress

Br.x2fi67
10422 STOCKHOLM

Besöksadress

Hantverkargatan 29

Telefon

08 - 785 40 00

Telelax

08.651 28 75

Postgirokonto

35172-6
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styrelsens bedömning - i kombjnation med en ökad ti11gänglighet
till området - bjdra tjll att främja regionens utveckling. En
offensiv hållning j huvudfrågan - att kommunerna gemensamt ska
utveckl a och förankra grundl äggande utgångspunkter för områdets
framtid baserade på dess natur- och kulturvärden - torde således
kunna gagna regionen i ett 1ångsiktigt planeringsperspektjv.
Länsstyrel sen anser att programmet bör kunna uttrycka kommunernas
gemensamma vjsion för området.

Avvägningar bebyggelse - bevarande

Tillkomsten av pian- och bygglagen och naturresurslagen har för-
stärkt kommunens roll när det gä11er jnjtiativet i markanvänd-
ningsfrågor i vid mening. Det är naturligt att det är kommunerna
som har ett samlat ansvar j dessa frågor så att förändrjngs- och
bevarandeambjtjoner kan förenas i en vision beträffande den iång-
siktiga utvecklingen. Tidigare har säkerställandet av starka
bevarandeintressen setts som en fråga för främst staten.

Detta ansvar ställer kommunerna inför nya utmaningar när det
gä1 1 er att medel st fysi sk p1 aneri ng ti 1 1 godose naturvårdens,
kul turmi nnesvårdens och fri I uftsl i vets i ntressen. Den fysi ska
planeringens tradjtjonella perspektiv är då jnte 1ängre gångbara.
Det handlar inte om att i bebyggelseplaneringen ta hänsvn till
bevarandeintressena, i stället ska dessa sättas j fokus. Det
gä11er därför att belysa konsekvenserna för bebyggelseanspråken
av de starka bevarandeambitionerna istället för tvärtom. Delar av
förslaget, t.ex. avsnittet om bebyggelseområden, tar utgångspunkt
i mål för bebyggelseutvecklingen, varvid bevarandeaspekterna ges
en i förhållande till bebyggelsen sekundär roll.

Underlaget rörande naturvårdens intressen och underlaget om
stadsbild och landskapsfrågor präg1as däremot av att bevarande-
aspekterna får genomslag.

Helheten och det samlade värdet

Områdets unika karaktär är som nämnts ett resultat av generation-
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ers hävd. Markägoförhållandena med klostren, Kronan
och senare staten som förvaltare har naturligtvis h
el se för att ett så stort område har kunnat hål I as
tillstånd" under århundraden. De samlade natur- och
har vjdare i hög grad bidragit till områdets stora
rekreationsområde och utflyktsmå1 .
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Länsstyrelsen anser därför att den helhetsbedömning som redovisasj förslaget ti11 program bör kompletteras med en beskrivning med
kvalitatjv inriktning. Så t.ex. kan områdets stora betydelse i
stadslandskapet och för regionens invånare beskrivas så att de
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redovisade arealuppgifterna kombineras med en precisering av
områdets kval iteter.

I regering
I

SU p

I as j ett sammanhang. Länsstyrelsen tolkar dett a

pdraget slås fast att områdets framtjda användnjn I
behöver k ar ägg
som att utifrån
och dess delar.
förslaget anser Länsstyrelsen att materialet kan utvec

p

klas i just
dessa avseenden. Detta gä1 1 er j nte mj nst underl aget om kul tur-
mi nnesvårdens i ntressen som vjsserligen är fylljgt men ändå
objektsi nri ktat. 0mrådes beskrjvningar som ökar
sammanhangen i kulturarvet kan underlätta ställ
skjlda förändrjngsanspråk. Beträffande ett såda

,1

Länsstyrelsen beredd att medverka till att
och en redovjsningsform som 1ämpar sig för
överväganden.

För Ulriksdal och Haga-Brunnsviken har en samma
och landskapsanalys redovjsats. Dock saknas i d
en analys av värden m.m. inom Brunnsvjkens östr
sen vill föreslå kommunerna att utveckla en sta
skapsanalys för hel a området. l'led ett sådant un
möjligt att motjvera avgränsningar och rekommen
samlat och sammanvägt perspektiv.
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I programförslaget är kommunerna in
området kring södra Brunnsviken (dä
gården och bensinstationstomten ing
sambandet mellan detta områdes olik
kommunerna bör komma överens om ett
utan hänsynstagande till kommungrän

Tidsperspektivet

Ett genomgående drag under de sena
expl oateri ngsaspekter av ol j ka sl a

dessa företag. Betydel sen av t. ex.

e överens om exploateringen
ABA-tomten, Stal I mästare-

r) . Länsstyrel sen anser att
del ar är så starkt att

gemensamt stäl I ni ngstagande
en.

ste århundradena är att
g i området väckt opinioner mot
Djurgården som naturpark och

a har kraftigt markerats. Rjks-
t flertal tillfällen - allt-
gsform - och därvjd särskilt
holms stads invånare.
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För att ytterligare utveckla underlagets form och jnnehåll, hel-
hetssynen på programområdet och för att kunna nå gemensamma
ställningstaganden är Länsstyrelsen beredd att ta sådana
i ni ti ati v som kommunerna kan fi nna önskvärda.
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ationsområde för stockholmarn
har behandlat området vid et
arbetet med 1809 års regeri n

fram områdets värde för Stock

religgande arbete bör
leda till ställningstag a

bakg rund av dett his 'ts

s er omr ets
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n för natur, kultur och frjluftsliv för en 1ång tid framåt.
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Det fortsatta programarbetet bör i enlighet
draget leda fram tjll ett gemensamt ställnjn
styrelsen anser att programmets jntentioner

rogrammet bör därför leda fram tjll ställningst anden för mark-
p
.I

ag
it6 .re-]fns§kL

av de stora be

användningen som är hållbara i oljka
Programförs1 agets ambi t
varandeområdena kan därvid 1äggas fast.

1 aneri ngss
oner om ett säkerstäl I ande

uationer, även

Det av kommunen valda angreppssättet - att bedöma om föreslagna
expl oateri ngar påverkar natur-, kul tur- och/el I er frj I uftsl j vs-
jntressena - spegl ar sannol j kt ett al I tför kort tidsperspektjv.
Ett omvänt synsätt - att först beskriva och därefter säkerställa
de värden som har betydelse för områdets framtjd som viktigt och
unikt område för Stockholm i ett både nationellt och internation-
e11t perspektiv - ger sannoljkt ett över tjden hållbarare och
säkrare resul tat.

Fortsatt arbete

stadga om de därefter omsätts
ingsarbete. Programmet kan då
he1 hetsperspekti vet, och samrå
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stagande. Läns-
an få ytterligare
gemensamt pi aner-
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Ställningstaganden j programmet kan, med utgångspunkt i sektors-
analyserna, sål edes konkreti seras i en
Pl anens rekommendati oner kan kl ar1 ägga
ställandet - med stöd av oljka lagar -
precisering av såväl den närmare avgrän
som syftet med skyddet.

övers i
hur de
kan gå
sn i nge

I handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdjrektör
Blrgitta Isaksson P6rez, beslutande, miljövårdsdirektör Svante
Pekkarj , 1 änsanti kvarj e Jan-Bertj I Schnei 1 , p1 aneri ngsdi rektör
Peter Gorpe, t.f. försvarsdi rektör Göte Domval i , I änsarkitekt Eva
Gyllensvärd, arkjtekt Lars Larsson och byrådjrektör Claes
Ha11 ing, föredragande.
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Yttran
Yttran
Yttran
Yttran
Yttran
Yttran
Yttran

i0. Yttran
11. Yttran

Kop.ia till:
Miljö- och naturresursdepartementet
Statens Naturvårdsverk
Ri ksant i kvari eämbetet
Boverket
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Tel everket
Svenska Kraftnät
Statens Järnvägar
11 /F044
Stoseb Gas
Byggnadsstyrel sen
Fortj fj kati onsförval tn i ngen
Dj urgårdsförval tn i ngen
Ståthå1 I arämbetet
Kungl i ga Vetenskapsakademi n
Domänmark öst
Regionplane- och trafikkontoret

Inom Länsstyrel sen:
Beredskaps- och räddnjngsenheten
Enheten för regional utveckling
Kul turmi I jöenheten
Mj I jövårdsenheten
Juridi ska enheten
Pl anenheten
Landshövdi ngen
Länsöverdi rektören
akten

5(5)
Beteckning

209-92-269?

Bi 1 agor:

. Promemori a från Länsstyrel sen över programmet

. Yttrande från Statens Naturvårdsverk
I
2

3
4
5
6
7
8
9

från
från
från
från
från
från

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Vägverket, Region Stockholm
Banverket, östra regionen
Statens Järnvägar, fastighetsdivisionen
Televerket Radio, Stockholmsregionen
Televerket, Region Stockholm
Svenska Kraftnät§,,,

L

från Byggnadsstyrel sen
från Domän, Markförädl ingsdivj sionen
från Stoseb Gas AB

1.,
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Länsstyrelsen har också tidigare för delar av
i samband med översiktsplaneringen, men också
sammanhang, påta1at vissa särskilda frågor oc
hovet av mellankommunal samordning mellan ber
styrelsen har i granskningyttranden den 7 sep
22 april 1991 över Stockholms respektjve Soln

Bilaga I
l(10)

Beteckning
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Bilaqa till vttrande över
proöram för planering av området

U LRI KS DAL-HAGA-B R U N N SVI KE N.DJ U R CÅN OTTV
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Länsstyrelsen har denna dag i yttrande över rubricerat program
gett sin syn på hur kommunerna j det hittillsvarande arbetet har
behandlat regeringsuppdraget. I denna promemoria, som utgör en
bilaga ti11 nämnda yttrande, gef Länsstyrelsen sin syn på behand-
lingen av vjssa allmänna intressen och de avvägningar och förs1ag
som redovjsas i programmet. Promemorjan har utarbetats av Läns-
styrelsens planenhet j samråd med berörda enheter inom Läns-
styrel sen .

Bakg rund

Den l7 oktober 1991 yttrade sig Länsstyrelsen över en remjss från
Riksdagens jordbruksutskott angående motjoner med förslag om
natur- och kulturskydd av norra och södra Djurgården, Haga-
Brunnsvi ken, Ul ri ksdal /Sörentorp samt Fjäderhol marna. Läns-
styreisen konstaterade att kommunernas översiktsplaner tjll stora
delar uttrycker avsikter som är förenliga med motionärernas hem-
ställan, men att motionernas innebörd till vjssa delar inte är
förenliga med översiktsplanerna. Länsstyrelsen bedömde att den
osäkerhet som delvis råder kring områdenas framtjd torde hänga
samman med bristen på en samordnad och väl förankrad syn på om-
rådenas utveckl ing. En vision beträffande områdets utveckl ing
borde öka förutsättningarna att åstadkomma den typ av skydd som
motjonärerna strävar efter. Länsstyrelsens skrjvning ti11 jord-
bruksutskottet har varit en utgångspunkt för regeringsuppdraget
till de två kommunerna.

här
ia

hoc
örda
temb
asö

berörda områden
ndra p1 aneri ngs-
kså påta1at be-
kommuner. Läns-

er 1990 och den
vers j ktspl aner

samt ställningstagandet den 18 april 1991 tjll detaljplanen för
kv Cedersdal påta1at frågor som behöver behandlas i fördjupning
av den översiktliga planeringen. För norra och södra Djurgården
har Länsstyrelsen vjd flera tillfällen under de senaste åren
lämnat synpunkter tjl I Ståthållarämbetet/Djurgårdsförvaltningen
respektive Byggnadsstyrelsen över förslag ti11 åtgärder på den
statligt ägda marken samt över en utredning rörande den s.k.
Ekoparken.
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Stockholms jnnerstad som enligt d
elserna i 3 kap. NRL är av riksjn
natur- och kulturvärden. I fråga
gä1 1 er att turi smens och frj I ufts
beaktas vid bedömningen av tillåt
el I er andra i ngrepp i mj I jön . Såd
endast om det kan ske på ett sätt
områdenas natur- och kulturvärden
hinder för utvecklingen av befjnt
I okal a närj ngsl i vet.

Beteckning

209-92-2692

e särski I da hushål I ni nqsbestämm-
tresse med hänsyn till samlade
om kust- och skärgårdsområdet
livets intressen särskilt ska
1 igheten av exploaterjngsföretag
ana företag får komma till stånd
som inte påtagl igt skadar

. Bestämmelserna utgör dock jnte
liga tätorter eller av det

Allmänna intressen

Området kring Haga-Brunnsvjken samt Ulrjksdal och norra och södra
Djurgården omfattas med hänsyn ti11 sina natur-, kultur- och
fri I uftsvärden av de grundl äggande hushål 1 ni ngsbestämmel serna j 2

kap. 6 § naturresurslagen (NRL). Hela området är eller påverkas
dessutom av riksintresse för kulturminnesvården.

De qrundläqqande hushållnjnqsbestämmelserna i 2 kap. NRL syftar
till att slå vakt om områden som är särskilt värdefulla för
natur- och kul turmj 1 jön samt för frj I uftsl i vet. Vi d prövni ng av
oljka anspråk j sådana områden ska så 1ångt möjligt undvikas
åtgärder som kan medföra att värdena skadas påtag1igt. I fråga om

områden av riksintresse gä1ler att dessa ska skyddas mot påtaglig
skada. Bestämmelserna innebär även att behovet av områden för
friluftslivet i närheten av tätorter särskilt ska beaktas. Riks-
dagen har genom ställningstagande tjll proposjtionen om "En god
i ivsmiljö" (prop 1990/91:90) anslutit sig ti11 uppfattningen att
kommunerna bör skärpa sjn ti11ämpning av denna bestämmelse.

0mrådet ingår vjdare som del av kust- och skärgårdsområdet jn mot

Riksintressen för kulturminnesvård

Länsstyrelsen har i yttrandet särskjlt uppehåll it sig vid behovet
av en samlad syn, inte minst från kulturmjljösynpunkt, och att
programmet behöver kompletteras i detta avseende. Utöver vad som
i yttrandet framhållits kan följande kommentarer göras.

Stockholms i
turmi nnesvår
ämbetet. Sto
ri ksi ntresse
miljöer. I s

sen inga eri

nnerstad med Djurgården utgör
den (nr. K115) enligt beslut a

ckholms stad har i sin översik
t och har därvid avgränsat sär

ri ks i ntresse för kul -
v Ri ksanti kvari e-
tspl an vel at preci sera
s ki I da företeel ser och

amrådsyttrande över översiktsplanen hade Länsstyrel-
nringar mot denna hantering. Samtjdigt betonade Läns-

styrel sen däremot att också åtgarder utanför de avgränsade
områdena kan påverka bevarandevärdena inom riksintresseområdena.
Länsstyrelsen hävdade dock i sitt granskningsyttrande att ett
något större område borde ingå.som riksintresse, vjd södra
Brunnsviken och vid Torphagen/Alkjstan, än vad som angavs i
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Bilaga I
3(r0)

förslaget ti11 översiktsplan. I den antagna översiktsplanen har
detta inte tiligodosetts.

I Solnas översiktsplan har det av Rjksantikvarjeämbetet avgränsa-
de riksintresset Haga-Ulriksdal (nr. K37:A) delats upp j två
delar. För största delen anges att riksintresset ska tillgodoses
men för resterande del - intill nordvästra delen av Brunnsviken -
anges endast att riksintresset ska beaktas. Länsstyrelsen ansåq jsjtt samrådsyttrande att denna uppdelning borde ut!å. översjkt;-
planen borde redovisa riksjntresseområdena som områden där rjks-
intresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kul-
turmjljön. Vid översiktsplanens utställning redovisades riks-
intressena på samma sätt som tidigare. Länsstyrelsen konstaterade
därvid att områdena trots allt redovisades som område av riks-
intresse för kulturmjnnesvården varför ingen kommentar gjordes i
granskningsyttrandet. översiktsplanen antogs också utan ievid-
ering j denna del.

De kulturhistoriska värden som konstituerar riksintresset är
av rik och sammansatt karaktär. De enskilda objekten som ingå-
ende ski I drats j utredni ngens kul turhi stori ska underi ag är
framför a1lt parkerna, "kungasfärens" sommarställen och de ve-
tenskapliga instjtutjonerna. Tjll detta kommer det naturområde
som ännu återstår av det ursprungliga jaktområdet på Norra
Djurgården. -Bebyggelse och an1äggningar gör det naturligt att
urskilja två var för sig särpräg1ade områden nämligen Biunns-
vjkens stränder och Norra Djurgården.

En närmare granskning av området ur ett
spektiv ger dock vjd handen att
gården kan ses som en hel het med
I i kartad utveckl i ng. Den grundl ä

talet gett området dess särpräge
och möj1 igheten för stockholmarn
tionsområde. Kungen och senare statsmakt
området och anvisa mark för ändamål som

Från 1600-talets slut tjll 1820-talet låg stora delar av Norra
och Södra Djurgården som stängslat jaktområde. Samtjdigt ut-
nyttjades Ladugårdsgärde som mjlitär övningsplats och från
1700-tal ets sl ut ti I I kom parkerna och sommarstäl I ena. Under
1800-talet etableras de vetenskapl iga instjtutjonerna med bör-
jan i Lantbruksakademi ns experimental fäl t.
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saml at hj stori skt per-
a-Brunnsvi ken och Djur-
emensamma drag och en
aktor som sedan 1600-
kungl iga markinnehavet

nyttja det som rekrea-
en har kunnat disponera
de funni t angel ägna.

bebyggel se i
t sin "lantli-
I några fa1 1

karaktär som

Trots senare inslag av bostadsområden och annan
utkanterna har området i allt väsentligt behå11i
ga" karaktär med insiag av byggnader j klungor.
bryter byggnaderna sjg ut genom sjn monumentala
Riksmuseet och Universitetet.
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I den framtjda planerjngen är det vjktigt att den beskrjvna
grundkaraktären kan behållas. Underlaget som beskrjver kultur-
mjnnesvårdens jntressen är i programförslaget "objektsinriktat"
och bör utvecklas j den rjktning som beskrivs ovan. På så sätt
kan en helhetssyn nås även j deäna redovjsningsdel.

Naturvård

Från naturvårdssynpunkt är det helhetsgrepp som kommunerna tagit
för hel a området ti I I fredsstäl I ande. Detta hindrar dock inte ätt
det fjnns intressekonfl ikter för vissa områden. Hotiveringarna
till hur avvägningarna mellan ol jka intressen skett kunde j vjssa
fall redovjsats tydligare. Länsstyrelsen anser vidare att de
områden som föreslås skyddade med stöd av naturvårdslagen vä1
uppfyller de krav som ska ställas för att förordnande med natur-
vårdslagen ska ske.

För att bevara den bjologiska mångfalden j de s.k. kärnområdena
är det viktjgt att sambanden mellan dessa säkerställs och j
möjlig mån förbättras där dessa är svaga. Från naturvårdssyn-
punkt är därför föreslagna exploaterjngar vid Bergiusvägen och j
synnerhet Torphagen oförenliga med detta intresse.

För att i framtiden behålla och utveckla naturvärdena inom
området är det angeläget att områdena sköts så att den bjologiska
mångfalden I ångsi ktigt kan behål I as. Detta görs 1 ämp1 igen i äe
skötselplaner, som ska tas fram för de områden som avses skyddas
med stöd av naturvårdslagen. 0mrådet erbjuder redan idag stora
möjligheter ti11 ett rjkt och varjerat frjluftsliv. Dessa möjlig-
heter kan ytterligare förbättras. Det är dock angeläget att detta
inte kommer i konflikt med naturvårdens och kulturminnesvårdens
intressen i området. Skötselplaner är 1ämpliga instrument för att
samordna dessa intressen.

Det framgår inte i programförslaget
att ske i de områden där sådana före
områden har höga naturvärden är det
teringar sker på ett sådant sätt att
bi behål I s. Kompl etterj ngar bör avse
har nationel 1 betydel se el 1 er an1 ägg
perspekti v saknar al ternati va I okal i
innebär att bl.a. bostadsbebyggelse
pri nci p bör undvj kas.

Fri'l uftsl i v och rekreati on

hur förtätningar etc. kommer
sl ås. Eftersom många av dessa
angeläget att dessa exploa-
naturvärdena j möjlig mån

bara sådana verksamheter som
ningar som j regionalt
seri ngsmöj 1 i gheter. Detta
och lokaler för kontor i

Hela programområdet är av stor betydelse för friluftslivet,
vjlket bl.a. vjsat sig i det stora engagemanget i id6erna kring
Ekoparken. 0mrådet bör som nämnts skyddas mot åtgärder som kan
påtag1 i gt skada frj I uftsl i vets i ntressen. I programförsl aget vore
därför ställningstaganden som även på 1ång sjkt säkerställer

Bilaga I
4(10)

L

L

L

L



L

L

IåNssryRrmeN I
STocxHoLMS LÄN

Pl anenheten
byråd i rektör
t'latti as Lundberg
Tel 08 - 785 54 2l

PROMTMORIA
Datum

I 992-08-25

Bil ag
5(

Beteckning

209-92-2692

h specificerades inte de
ap. NRL, näml jgen Stock-
t bestämmelserna inte
ga tätorter eller av det
samråds- och gransk-
detta. Motsvarande
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friluftsl jvets jntressen värdefulla. Länsstyrelsen anser vidare
att vjssa av de exploateringar som föreslås j programmet, t.ex.
Torphagen, är olyckliga med hänsyn ti11 dessa intressen.

Som rekreatjonsområde har Haga-Brunnsviken och angränsande grön-
områden extraordinära kvaliteter. Trots det förefaller det iom om
relativt få människor finner anledning att vistas där idag.
Främst synes området frekventeras av en begränsad stampubljk av
motjonärer. Turister, i synnerhet ut1ändska, förefaller besöka
området i liten omfattning.

0m området ska återfå sin historiska funktjon som ett primärt
utflyktsmå1 för stadens invånare och därtjll kunna attraherajn- och utländska turjster, krävs en medveten och konsekvent
satsnjng på att öka ti11gäng1 igheten och attraktivjteten hos
området. De åtgärder som djskuteras j programmet är därför ange-
1ägna. Länsstyrelsen vill understryka vjkten av att åtgärderna
konkretiseras i det fortsatta planeringsarbetet.

Samlade natur- och kulturvärden (3 kap. NRL)

I Stockholms översiktsplan avgränsades oc
områden som är av rjksintresse enligt 3 k
holms skärgård och Mälaren. Skälet var at
utgör hinder för utvecklingen av befjntli
I okal a närj ngsl i vet. Länsstyrel sen har j
ningsyttrandena inte haft erinrjngar mot
gä11er för Solnas del.

Att regeringsuppdraget särskjlt betonar att det berörda området
berörs av bestämmelserna enligt 3 kap. NRL tolkar Länsstyrelsen
som en poängtering av helhetssynen på området. Detta betyder att
de samlade natur- och kulturvärdena samt de tunga friluftsljvs-
jntressena ska ges en framskjuten ro11 när de vägs mot andra
jntressen. Tätorternas och näringsl jvets berättigade utbyggnads-
anspråk bör i första hand kunna tjllgodoses j alternativa lägen.

Länsstyrelsen bedömer vjdare att eftersom natur- och kultur-
värdena och fri I uftsl j vets i ntressen ska tj 1 i godoses i området i
si n hel het är det knappast meni ngsful I t att i p1 aneri ngsarbetet
precisera en gräns för bestämmelsernas utbredning.

Programmets avvägningar och förslag

De stora park- och naturområdena

I området ingår fem stora park- och naturområden. Dessa är Södra
Djurgården, Ladugårdsgärde-Kaknäs, Norra Djurgården, Haga-
Brunnsviken och Ulriksdal. De föreslås skyddas som naturreservat
eller byggnadsmjnne vjlket Länsstyrelsen anser vara posjtivt.
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0mrådena är inventerade och i flera fall väl beskrivna från
natur-, kultur- och frjluftsl ivssynpunkt.

För Ulrjksdal och Haga-Brunnsviken har även en sammanvägd
stadsbilds- och landskapsanalys redovisats. Dock saknas i denna
redovjsning en analys av värden m.m. jnom Brunnsvjkens östra del.
Länsstyrelsen vjll föreslå kommunerna att utveckla en stadsbilds-
och landskapsanalys för hela området. Med ett sådant underlag
bljr det möjligt att motivera föreslagna avgränsnjngar av natur-
och kulturområdena i ett samlat och sammanvägt perspektiv.

Det synsätt som Länsstyrelsen efterlyser att - med utgångspunkt i
områdets och delområdenas värde - analysera avgränsning, säker-
ställande och konsekvenser av exploateringsförs1ag kan genom
sådana beskrivningar och stadsbilds- och landskapsanalyier b1i
tydljga och utgöra rekommendatjoner för kommande planerjngsinsat-
ser.

Sörentorp

Området har j översiktsplanen redovjsats som ett tänkbart ut-
byggnadsområde för drygt 3.000 1ägenheter. Länsstyrelsen har intei granskningsyttrandet haft något att invända mot detta. I sam-
rådsyttrandet kommenterade dock Länsstyrelsen utbyggnadsförslaget
med att Sörentorp är 1 ämpat för bostadsbebyggel se men konstateia-
de också att området jnte för närvarande är ti11gäng11gt.

Länsstyrelsen delar programförslaget uppfattnjng att stora be-
varandevärden fjnns j området. Enligt Länsstyrelsens uppfattning
år området dock så väl be1äget, b1.a. intill järnväg och E4:an,
att en utbyggnad på 1ång sikt av området för bostäder jnte bör
förkastas.

Norra Brunnsviken-Bergshamra och Frösundavik med Haqakul'len

Harkägarna till kv Skogskarlen och till ett område nordväst om

SAS huvudkontor har enligt uppgift begärt bygglov för uppförande
av byggnader i en1 i ghet med gä1 I ande detal jpi aner. Ansöknj ngarna
jnkom före före den I julj !99?, då detaljplanernas genomförande-
ti d upphörde. En1 i gt programmet föresl ås att detal jp1 anerna i nte
bör utbyggas enligt nu aktuella ansökningar. Byggrätten j kv
Skogskarlen kan lokaljseras på 1ämpligare piats, och byggrättenjnvjd SAS föres1ås utgå. Länsstyrelsen delar programmets förs1ag
men inser samtidigt att detta förutsätter att överenkommelser kan
uppnås med markägarna.

Den tidigare planerade kontorsbebyggelsen j anslutning ti11 och
söder om SAS huvudkontor föreslås i programförslaget utgå. Läns-
styreisen delar denna uppfattning. Länsstyrelsen förde fram mot-
svarande synpunkter i samband med Solnas översiktsplan.
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Södra Brunnsvi ken

Området vjd Södra Brunnsviken har ett mycket attraktivt läge vid
Uppsalavägens infart till Stockholms innerstad.Området är också
ett entr6område till parkmiljöerna vid Hagaparken och Bellevue-
parken.

Beträffande bensjnstationstomtens föreslagna användning för
japanskt handels- och kulturcentrum samt hotell och konferens-
an1äggning kan Länsstyrelsen jnstämma j att en sådan an1äggning i
regionen kan vara strategiskt viktig. Kommunernas ställnings-
tagande i programmet är dock otydligt beträffande projektets
utformning. Stockholms stadsbyggnadskontor vill studera ett
alternatjv som ansluter till stenstadens hushöjder och Solna
kommunstyrelse avvisar (i yttrande tjll riksdagens jordbruksut-
skott den 2 september i991) förslaget ti11 höghus i området.
Stockholms fastighetskontor vill att planarbetet för denna del av
södra Brunnsviken bedrjvs med utgångspunkt från konsortiets
(Skanska AB, Al1 Nippon Airways Ca Ltd m.fl.) förs1ag inne-
fattande höghus om ?4 våningar.

Stadsbyggnadskontoret j Stockholm har nyligen för samråd utsänt
förslag ti11 detaljplan för område vjd Norrtull innehållande
bensinstatjonstomten samt del av Norra Länkens fö11ängning -
del en Norrtul I -Rosl agstul 1 . Detal jp1 anen vj sas i fyra ol i ka al t-
ernatjv när det gä1ler bensjnstatjonstomten samt ett förslag att
istäl1et bygga vjd Wennergrens Center. Som huvudalternatjv visas
det 24 våningar höga huset på bensinstationstomten.

Bensjnstatjonstomten ligger jnte jnom det område som är av riks-
jntresse för kulturmjnnesvården, men en utbyggnad här kan ändå i
hög grad påverka riksjntresset. Länsstyrelsen vjll därför j detta
skede förslå att markanvändningen och utformningen av bebyggelsen
på bensinstatjonstomten inte bara ses i sammanhang med användning
och bebyggelseutformning av ABA-tomten och Stallmästargården utan
också låter sig påverkas av Brunnsvikens övriga värdefulla
områden samt befjntliga och pianerade bebyggelseområden. Läns-
styrelsen anser att detaljplanearbetet inte kan fullföljas innan
sampl aneri ngen kommunerna emel 1 an, oberoende av kommungränsen,
kl arl agt utgångspunkterna.

Ros'l aqstu]'l s sjukhus

Försl agen t i
av området.
pri nci pi e1 1 a
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ll åtgärder är användbara j den fortsatta planeringen
Länsstyrelsen vill här framhålla att kommunernas
målsättning för hela programområdet "att j första

bar mark som en resurs för nationella intressen,
funktioner för regjonens utveckling och områdets
r för sjukvård, undervisning och vetenskap mm" bör få
kså för sjukhusområdet.



LÄNssryRrmrN I
STocxHoLMS LÄN

Pl anenheten
byrådi rektör
Matti as Lundberg
Tel 08 - 785 54 2l

PROMEMORIA
Datum

1992-08-25
Beteckning

209-92-?692

Bilaga I
8( 10)

Institutionsområdet oå Norra Djurqården

I ett nationellt och internationellt perspektjv är det vikt
att utveckl ingsmöj1 igheterna för Universjtetet, Tekniska Hö
skolan och andra forskningsinstjtutioner är så goda som möj
med hänsyn också till de intilliggande fina kultur-, natur-
fri I uftsl j vsområdena. I programmet föresl ås att möjl jgheter
tjll kompletterjngsbebyggelse ska studeras i en översiktspl
området.

g
I

n

a

Länsstyrelsen framförde i sjtt granskningsyttrande över Stock-
holms översi ktspl an att "Enl jgt Länsstyrel sens uppfattning börjnte en alltför stor utbyggnad av institutionslokaler ske i denna
del av regjonen under närmaste decennjum eftersom det är ange-
1äget att lokaler för högre utbjldning under denna tid byggs i
södra regiondelen. Även de starka kulturhistoriska värdena inne-
bär restri ktioner för utbyggnadens omfattnjng."

Länsstyrelsen anser således att en utbyggnad inom instjtutions-
området är tänkbar. Aven från kultur- och naturmjljösynpunkt
borde huvuddelen av statens (genom Byggnadsstyrelsen) uttryckta
utbyggnadsönskemål jnom områdena Albano, Tekniska Högskolan och
Unjversitetet sannolikt vara möjlig. Dock bör rekommendationer
för ti I I kommande bebyggel ses anpassni ng ti 1 1 området som hel het
och till befjntlig bebyggelse formuleras i det kommande över-
s i ktspl anearbetet .

Den slutsats beträffande övriga delar av området som kommunerna
kommer fram tjll - att en översyn av gränserna för instjtutions-
marken j 1964 års dispositionsplan för Djurgårdsmarken bör göras
- stöds av Länsstyrelsen och bör blj en naturlig fö1jd av pågå-
ende programarbete.

Kommunerna konstaterar att inom de tre delområdena väster om

Rosl agsvägen (Kräftri ket, Frescati Hage och Lil I a Frescati ) ger
kultur- och naturvårdens intressen restriktjoner för ny bebygg-
else. Länsstyrelsen stödjer detta synsätt och anser att det här
är av särski I d vj kt att en stadsbi I ds- och 1 andskapsanalys görs,
inte minst för att helheten kring Brunnsvjken ska kunna bedömas.

Berq j usvägen-Torphaoen

I detta område föreslås att planeringen för bostadskomplettering-
ar ska fortsätta. Vid Bergiusvägen diskuteras ca 700 bostäder och
i Torphagen ca 150 bostäder samt kontor.

Länsstyrelsen kan jnte dela slutsatsen att fördelarna av att
bebygga områdena så som planeras skulle kunna bli större än de
saml ade negati va konsekvenserna för övri ga i ntressen.
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Av kommunernas programutrednjngar framgår att naturområdet mellan
Svante Arrhenius väg och Bergiusvägen är värdefullt och utgör en
vj ktjg spridningsi änk mel I an norra Djurgårdens naturområde-och
Brunnsviken med sjna stränder. Därtill kommer att ett ianspråk-
tagande för bebyggelse skulle få negativa konsekvenser för'fri-
luftsl jvsintressena. En mindre exploaterjng vid Bergiusvägen kan
dock sannol ikt anpassas ti11 de förutsättningar som gä11ei.

Beträffande planerad bebyggelse vjd Torphagen vjll Länsstyrelsen
redan i detta skede av planprocessen och med föreliggande under-
1ag som grund framföra stor tveksamhet tjll bebyggeiie över huvud
taget. I Torphagen fanns en gång en torpbebyggelse med några
uthus, det har j övrigt alltid varit obebyggt.0mrådet är vjktjgt
från kulturlandskapssynpunkt och som en poii in mot Djurgården.'
En expioatering skulle få stora negatjva konsekvenser föi sam-
bandet mellan kärnområden för naturvården. 0ckså från hälso- och
säkerhetssynpunkt är en bebyggelse i området tveksam. Området är
kraftigt bullerstört från Roslagsvägen. En kontorsbebyggelse
närmast Roslagsvägen har diskuterats för att fungera söm buller-
skårm- Ytterligare-kontorsbebyggelse j denna del av regjonen bör
undvikas från såväl regional balanssynpunkt som p.g.a.-den
trqfiköknjng det medför. Flyttas dessutom kraftledningen för att
möjliggöra bebyggelse vjd Bergiusvägen finns en rjsk ätt
ledningen passerar tätt inpå planerade bostadshus j Torphagen.

Hus arvi ken-Fi sks.iöänq

Förslaget ti11 åtgärder är tydliga och påverkade av intressebe-
skrjvningar och ett resultat av den nordjska arkjtekttävling som
genomförts för området. Det är posjtivt att Fisksjöäng återitalls
som naturmark.

Storänqs botten-Stad i on

Området berörs av Norra Länkens sträckning och förslaget att an-
1ägga en huvudarena för olympiska sommarspel 2004. Dessa två ex-
ploateringsintressen står delvjs j konflikt med varandra beroende
på vilken teknjsk utformning som diskuteras för Norra Länken.

Programmet redovisar på karta att områdesbestämmelser ska formu-
leras för markanvändningen. I textavsnittet redovisas att Norra
Länkens sträckning genom området ska utredas j en fördjupning av
översi ktspl anen för Norra Trafi kbandet.

I en fortsatt översiktsplanerjng bör klargöras hur jntresse-
konflikterna i området ska lösas. Konsekvenserna av de omfattande
exploateringsförslagen kan då också bedömas. En översiktsplan är
även en förutsättning för att områdesbestämmelser ska kunna
antas.
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Södra Djurqården. Västra delen

Länsstyrelsen har j skrivelse den 22 maj 1991 1ämnat synpunkt
på en av Ståthållarämbetet/Djurgårdsförvaltningen redovisad p

fö

er
r0g-
raramutredning för området. Länsstyrelsen vill härutöver f

att det fortsatta planeringsarbetet bör förtydliga stä11
tagandena om att "områdets karaktär och verksamheter ska
och utvecklas. Viss kompletteringsbebyggelse är möj1ig".
kvaliteter och en vägledning för hur kompletteringen kan
bör kunna konkretiseras.

Norra Länken-österleden

ni ngs-
bevaras
Områdets
gå till

t
Länsstyrelsen vill understryka vjkten av att projektering och
detaljplanering av Norra Länken-0sterleden föregås av en för-
djupning av översiktsplanen för Norra Trafikbandet.

Länsstyrelsen kan för sjn de
meter under förutsättning at
och miljöstandard som redovj
Ri ngen " .

ptera 1ängre tunnlar än 4 kjlo-
larna erhåller den säkerhets-
rapporten "Tunnel standard för
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Det är positivt att en arkjtekttävling förbereds för utformningen
av venti I ati onstornen vi d rj ngen runt i nnerstaden.

Ros'l aqsväqen

Trafikprognoserna pekar på ett behov av sexfilig trafikled.

I kommunernas programförsl ag konstateras att en sådan trafj kut-
veckl ing inte är förenl ig med bevarandeintressena vid Brunnsvjken
och norra Djurgården och kan försämra användningsmöjligheten för
bebyggel seområdena. Länsstyrel sen kan rent pri nci pi el I t del a
detta resonemang, men kan på nuvarande bedömningsunderlag inte ta
slutligt stä11ning ti11 vjlket av de sjnsemellan motstående in-
tressena - trafikintresset och bevarandeintresset - som ska
pri ori teras.

Försl ag att för1 ägga vj ssa del ar av vägen i tunnel dj skuteras.
0m tunnelmynningen ges ett nordligt 1äge kan kontakten mellan
framför allt Albanoområdet och Kräftriket förbättras. Läns-
styrelsen föreslår att detta förslag ytteriigare studeras.
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