
1).

nÅont rrLL sKyDD rön srocKgolrus sxöNunr L992.05.01
dnr 92-1-L5

TiIl
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Stadsbyggnadsdivisionen i Solna

Program för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Diurqården

Med. anledning av stadsbyggnad.sdivi-sionen och stadsarkitektkontoret
i Solna samt fastighetskontoret och stad.sbyggnad.skontoret i
Stockholm remiss av rubr samrådsförslag får Rådet tilI skydd för
Stockholms skönhet avge fö).jande yttrande.

Programgrruppen förtjänar en eloge för sin mångrsidiga, men ändå
koncisa belysning av detta komplicerad.e ärend.e. Trots detta bär
utredningen karaktär av att vara utförd i stor hast utan den
grundlighet som erfordras. Skönhetsrådet måste uttrycka stark kri-
tik mot att ett ärende av central vikt för Stockholms natur och
kultur pressats fram i sådan brådska och sänts ut på kort varsel
mitt i sommaren, varigenom man försvårar en grundlig remissbehand-
ling.

Råd.et har nyligen yttrat sig över delar av programmet och kan
där referera ti]1 tidigare ståndpunktstagande (Sn L45/59 ti11
byggnadsstyrelsen betr Norra Djurgårdens institutionsområde;
sR L45/9L tiI} ståthålIareämbetet betr Ekoparken), som vi endast
på ett par mindre punkter f i-nner skäI att mod.if iera. vi kommer här
nedan att kort kommentera dels de föreslagna skydd.s- och förbätt-
ringsåtgärderna, dels exploateringsplanerna. På grrund av den korta
remisstiden förbehåller vi oss att återkomma med kompletterande
synpunkter.

Ärendet kan från skönhetsrådets synpunkt deLas i fem huvud-
frågor; områdesskydd; skötse1n av skyddade område; skydd mot in-
qrepp och buller från trafikleder; förbättrad ti1lgänglighet; samt
exploateringsplaner .

områd.esskydd

Rådet uppskattar den synl-iga strävan att stärka det formella skyd-
det för huvud.d.elen av d.e kultur- och naturhistoriskt viktiga områ-
dena. Vi välkomnar särskilt att skydd föreslås för de grröna korri-
dorer mellan de större grönområdena (t ex vid Sörentorp mellan
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Ulriksdal- och JärvafäItet, och på Växtskyddsanstaltens gamla om-
råd,e mel]an Bergianska trädgården och U1riksda1), vilka är avgö-
rande för om de sistnåimnda skaLl kunna upprätthåI1a sin biologiska
mångfa1d., men också för möjligheten att lägga ostörda cykel- äch
vandringrsleder mellan dessa områden.

Skötseln av skyddade områden

Denna fråga torde återkomma senare. Vi vil-l här uttrycka till-
fred.sstäI1e1se över att den vederbörligen uppmärksammats samt upp-
mana tiI1 försiktighet på ett par punkter. Vi tror såIunda, att
den spontana helhetsupplevelsen av kultur i natur är viktig för de
flesta besökare särskilt på Uaga, Ulriksdal och Södra Djurgården.
en påträngande pedagogisering genom 'rnatur- och kulturstigar't och
skyltning bör undvikas utom i d.irekt anslutning till d.e informa-
tionscentra som redan finns (Naturens hus) eller planeras (Haga
södra och norra grindar). Vidare: Att l-ägga vägar utmed 1ånga sam-
manhängande strandsträckor kan bli monotont; en stig som ställvis
bryter ut mot strand.en men stäIlvis vänder in mot land ger mer liv
åt promenaden eller cykelturen.

Ingrepp och buller från trafikleder

Vid sid.an av en påträngande bebyggelse är trafiklederna d.et stör-
sta hotet mot områdets natur- och kulturvärden. Redan nu ligger en
bullermatta över hela ekoparken. t{otorled.en }ängs (och i) Haga med
sina många på- och avfarter är utomordentligt förfuland.e bådå för
Haga och för Norra kyrkogården. Runt hela Brunnsviken hindrar tra-
fiklederna människor att nå fram ti}l park, stränder och kultur-
milj öer .

Skönhetsrådet har tidigare föreslagit ( i yttrande över fördju-
pad planering av Norra Djurgårdens institutionsbälte), att
Roslagrsvägren, i samband med planerna på att omIänka trafiken över
Roslagstu1l, skall dragas i tunnel på delsträckorna vid Albano/
Kräftriket och Universitetet/Vetenskapsakademien. En sam-
manhängande "campus" med lokala förbindelser fram tiIl Brunnsviken
skulle i hög grad höja kvaliteten på dessa för svensk forskning
och kultur viktiga områden. Det skutle också under]ätta en god
planering för d.en utbyggnad som förutses dels av KTH:s, dels av
universitetets institutioner.

En motsvarande åtgära vid Haga förefaller inte möjlig, men vi
viII understryka vikten av planeringsprogrammets ambition att för-
bättra bullerskyddet runt heLa Brunnsviken. Ett annat område som
redan är bullerstört, och där ökat buller i- varje faII inte kan
accepteras, är Ladugårdsgrärdet .

Förbättrad tillqänglighet

Dåliq tillgänglighet för aLLmänheten, främst p g a hindrande tra-
fikleder, är ett problem i första hand. för Brunnsvikenområdet,
även om vissa åtgärder i andra delar (t ex på Norra Djurgården mot
Värtastranden) också kan behövas. Vi välkomnar att programmet be-
tonar denna aspekt.

Eör östra sid.an av Brunnsviken hänvisar vi till vad som sagts i6 - snitt. På västra sidan finns ingen enkel Iösning, ochroregraenoe avr
det krävs uppfinningsrikedom för att på ett verkligt tillmötesgå-
ende sätt kanalj,sera fråimst kollektivresand.e besökare titl Haga-
och Ulriksdalsområdena. O1ika möjligheter bör beaktas i samband
med varje markdisposition i närområdet.

L

L

(_

L



3

Som framhåIIs i programmet behövs också god information och
olika slags service vid de viktigaste entr6erna til} grönområd.et.
Detta gä1ler särskilt de iIla åtgångna avsnitten vid Haga söd.ra
och norra grindar, jfr punkt (7) nedan.

Exploateringsplaner, förslag ti}l åtgärder

(Rådet redovi-sar sina synpunkter efter den numrering som finns på
kartan rrFörs1ag tiII bevarande och utveckliD9,t, sista sidan i sam-
råd.sförs1aget. )

l-. Som tidiqare anförts anser rådet liksom programmet det mycket
viktigt att Sörentorp bibehåI1es som en grön korridor mot Järva-
fäItet. Rådet instiimmer alltså med förslaget att polishögskolan
bibehåIles och ingen ny bostadsbebygqelse tiltkommer.

2. En ny bostadsbebyggelse på gamla galoppfältet vid Ulriksdal kan
innebära fara för ökat slitage i området kring Frösund.avik.
Bebyggelsen bör hå]las någorlunda luftigr - bostäder i park - och
inte ges rrstenstadskaraktärtt.

3. Beträf f and"e planerna f ör nybebyggelse vid. Frösund.a f inns enligt
rådet två särskilda önskemåI: att, såsom nu föreslås, Stora Frö-
sunda och dess park sparas som kulturminne, samt att den minimala
gröna förbindelsen mot Råstasjön och Lötsjön behål1es och om möj-
Iiqt förstärkes.

4. Rådet instämmer i vikten av att ytterligare exploatering kring
SAS huvudkontor vid Frösundavik inte kommer ti1] stånd.

5-6. Rådet avstår tillsvidare från synpunkter.

7. Rådet instlimmer med skärpa i att åtgärder vid ABA-tomten
( fd flygterminalen), Stallmästargården och bensinstationstomten
vid. Norrtull har nära samband och bör planeras i ett sammanhang.
Beträffande ABA-tomten har rådet tldigare föreslagit att den skall
återstäIlas som park. Om läget kan utnyttjas som plats för infor-
mation och service åt besökare som kommer ti}l Haga södra grindar
vore d.etta emellertid. av stort värde.

Rådet instlimmer i bedömningen att en kringbyqgnad. av värdshuset
Stallmästargården strider mot den kulturhistoriska värderingen och
d.ärför inte bör komma ti1l stånd. Vid en ev tillbyggnad vid järn-
vägrsvallen bör försiktigrhet iakttagas så att den upp\ruxna parken
inte skadas och blir väI synlig utifrån. Det borde enligrt rådets
meningr inte vara uteslutet att bygga tiII på andra sidan järnvägen
med en tunnelgenomgång eller järnvägen på viadukt.

Beträffande bensinstationstomten instämmer rådet i bedömningen
att ett höghus i föreslagen utformning inte kan byggas i detta
läge utan att allvarligt störa riksintresset och den stad.sbild.s-
mässiga effekten av det smäckra höghuset vid Wenner-Gren Center.
En lätt.och inte alltför hög bebyggelse, som inte flyttar stensta-
d.ens front fram till vattnet, är den enda acceptabla i detta utom-
ordentligt känsliga }äge. Råd.et har inte getts möjlighet att när-
mare studera aIIa de sex förslag till svensk-japanskt hotell och
konferenscentrum som 1är ha tagits fram på senaste tiden. nådets
bedömning av konsortiets huvudförslag är emellertid att byggnaden
är oformligt klumpig och stadsbildsmässigt oacceptabel, särskilt
tillsammans med det tidigare höghuset vid Wenner-Gren Center.

Rådet kan inte inståimma i att den föreslagna tillbyggnaden av
Sveaplans grymnasium j-nte har någon betydelse för Brunnsvikenområ-

L

L



4

det som helhet eller väsentligt påverkar riksintresset. Nyexploa-
tering i den omfattning som den antagna men överklagade planen
anqer skull-e starkt påverka den befintliga byggnadens kulturhisto-
riska värde och upplevas som störande för miljön i gellevueparken.

8. Varje utfyllnad av Brunnsvi-kens vattenytor bör und.vikas, varför
rådet inte kan acceptera föreslagen utfyllnad vid polska ud.d.en.
Rådet kan inte se att en så bred utfyllnad är nödvändig enbart för
promenadvägen. Rådet förväntar sig en red,ovisning av alternativa
vägar för undanledning och rening av det aktuella d.agvattnet.

9. Rådet inståimmer i att ytterligare kontorsbebyggelse i kv Skogrs-
karlen, fd Domänverkets kontor i Bergshamra, inte bör ske nära
inpå kulturmiljön vid Bergshamra by, el1er byggas synlig från
s j ösid.an.

10-l-2. En försiktig komplettering av bebyggelsen vid Kräftriket
och möj ligren vid f d Skogshögskol-an bör kunna accepteras, dock
endast i den utsträckning som är nöd.vändig för verksamheten vid
KTH och universitetet. KTH:s expansion bör i första hand ske inom
Albanos industriområde. Väsentligt är att den fina natur- och kul-
turmarken norr om Vetenskapsakademien och Wallenbergslaboratoriet
mot Bergianska trädgården sparas; varje nybebyggelse där finner
råd.et o1ämplig. Ifråga om Bergiusvägen har rådet tidigare uttalat
att en - icke kompakt eller hög - bostadsbebyggelse borde kunna
komma ifrågra. Rådet vil-I dock understryka vikten av att
sluttningarna från Lappkärrsberget mot dalgången blir skyddade.
När det gäller ekbackarna norr om universitetet (med undantag av
fältet bakom Riksmuseet) anser rådet numera det vara olyckligt om
d.e skulle beröras av universitetets expansion.

Såsom tidigare avstyrker råd.et alla nybyggnadsplaner för Torp-
hagren och Sofielund med hänsyn tilI områdenas stora natur- och
kulturvärden.

13. Rådet anser det väsentligt att bebyggelsen vid fd Roslagstulls
sjukhus bevaras men bedömer inte att det finns några större ytor
Iämpliga för kompletteringsbebyggelse.

L4. nådet ser det som mycket välkommet att Fisksjöäng återstäI1es
ti11 naturmark enligrt Djurgrårdsförvaltningens planer

L5. Det är väsentligt för Stora Skuggan-områdets helhet att ingen
nybebyggelse kommer ti11 stånd norr om Husarviken. Nuvarande golf-
täIt etc borde d,äremot kunna ge plats åt attraktiva bostäder.

L6-17. Rådet önskar återkomma för grundliqare bedömning.

18. Rådet hänvisar till sitt yttrande tiII Djurgårdsförvaltningen
över förslag till översiktsplan för Södra Djurgården.

Råaet instämmer vidare i att Roslagsvägen inte bör utvidgas til]
sex körfä1t med. hänsyn tiII risken för allvarliga miljöstörningar.
Rådet ifrågrasätter om den presenterade trafikprognosen om 100-
120.000 ford.on per dygn är realistisk. Det är ur stadsbildssyn-
punkt viktigt att påfartsramperna vid Roslagstull flyttas norrut.
I övrigt hänvisas till vad som ovan anförts und,er Ingrepp och bul-
1er från trafikl-eder.

En satsning på utveckling av rekreationsmöjligheter i området
måste enligt rådets mening ske med stor urskillningr och stå i satn-
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klang med områdets kultur- och naturvärden. En skidlift på Haga-
kullen skulle t ex få starkt negativa konsekvenser för näturen och
d.en kulturhistoriskt värdefulla miljön.
nådet vill slutligen framhåI}a det positiva i att så stora ytor
inom områd.et föreslås få olika slags lagligt skydd..

Rådets ]edamot Jacob Cederström har inte deltagit i handläggningen
av detta ärend.e.

Stockholm som ovan
NÅonT TILL SKYDD FöR SToCKHoLMS SKöNHET

Lennart Lööf

Göran Söderström

. CE/GS
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TiII stadsbyggnadskontoret

]-992. r.0. 05
Dnr 92'L79

-3 ) f ör områd.e vid
d.el av NorraL

t

Ang förslagr ti]I detaljplan (S-Op 91069-L, -2,
Norrt-u11 (Vasastaden 1:5-1:10, l-:14-1:20 m fI,

L
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Stationsqatan, Sveaväeerr, Cederd.alsgatan)

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av ovanstående
ärende har skönhetsrådet, efter ärendets behandLing vid en fö]jd
av safiunanträden och en ingåend.e analys, beslutat låimna. f öIj ande
synpunkter på detaljplaneförslaget ifråga.
Enligt skönhetsrådets uppfattning är det red.ovisade programmet av
alld.eles för stor omfattning och hotar därmed miljön kring
Brunnsviken. Området som heLhet är att betrakta som unikt och har
dessutom klassats som riksintressant, Rådet menar också att inget
av de presenterade alternativen till hotell- och
konferensanläggning bör genomföras i sin nuvarand.e form.

Skönhetsrådet har i tidigare yttrande (1992.06.01, Dnr 92-1,15)
till stad.sbyggnad.skontoret gjort en bedömning av konsortiets
huvudförslag och därvid hävdat att byggrnaden är oformligt klumpig
och stadsbildsmässigt oacceptabel, särskilt tillsammans med det
befintliga högrhuset vid Wenner-Gren Center. Vidare anförde rådet
att ett höghus i föreslagen utformning inte kan byggas i detta
}äge utan att allvarligt störa den stadsbildsmässigra effekten av
det smäckra höghuset vid Wenner-Gren Center. Denna bed.ömning
kvarstår.

Såsom anfördes i det tid,igare yttrandet anser rådet därför att en
lätt och inte alltför hög bebyggelse, som inte flyttar stenstadens
front fram till vattnet. är det enda acceptabla i detta
utomordentligt känsliga Iäge. Detaljplaneförslagets
låghusalternativ visar att progrrammet är möjligt att förverkliga
även genom Iägre byggnad,er. En eventuell nybebyggelse bör också
föIja upp Hagaparkens karaktär av byggnad.er i parkland.skap och
inte i-nkräkta eller förta upplevelsen av d.en unika miljön kring
Brunnsviken och Hagaparken.

Beträffande förslaget tiI1 komplettering och påbyggnad av \.Ienner-
Gren Center avvisar skönhetsrådet beståirnt denna tanke.
Anläggningen med höghusbyggnaden är ett av landets vackraste
exempel på 1960-talets arkitektur och har för övrigt föreslagits
som byggnadsminne.

RÅpnt TILL SKYDD FÖR SToCKHotMS SKöNHET



Beträffande kontorshuset har rådet beslutat att awakta i denna
de1 av d.etaljplaneförs1aget, då rådet anser att byggnaden måste
ses i sitt sammanhang med kommand.e bebyggelse på Norra
stationsområdet. Kontorshuset kräver dock en bättre och
intressantare arkitektonisk utformning och i samband med. ny
utformning bör d.et skapas mer utr]rynme kring de äldre tullstugorna
och deras trädbestånd än i det föreliggande förs1aget.
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Den föreslagna ombygganden av järnvägen med spår på bro med
bropelare söder om Stallmästaregården fram tiIl Bellevueparken
skuIle innebära att kontakten med. Brunnsviken ökas på ett i och
för sig tilltalande sätt. Parkmiljön kommer emellertid då att
domineras av en teknisk konstruktion, vilket är o}ämp1igt. Rådet
menar därför att dagens gröna ridå är att föredra och att generösa
gångtunnlar istället kan tas upp i sanrband med att järnvägsspårens
antal reduceras och järnvägsbankens bredd. minskas.

Med ovan nämnda motiveringar menar rådet att inget av de visade
alternativen i sin nuvarande form bör ligga tiII grund. för
genomförand.e av en hotell- och konferensanläggningr. Rådet anser
dock att möjlighet finns för att en nybebyggelse i d.etta känsliga
område skall kunna utformas på ett tillfredställande sätt. Rådet
ser därför fram emot nya och omarbetade förslag i 1inje med det
ovan anförda. Beträffande kotorshuset beslutar rådet att avvakta
förslag til1 kommande bebyggrelse på Norra stationsområdet.
Slutligen förordar skönhetsrådet ett bevarande av dagens gröna
ridå i samband med ombyggnaden av järnvägrsspåren.

'/. Ärendets behandling framgår av bifogat protokollsutdrag.

Stockholms som ovan
T TILL SKYDD FöR STOCKHOLMS SKöNHET

ö".

Lennart Lööf

Göran Söd.erström
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Utd.rag ur
PROTOKOI,L fört vid R 11för Stockholms skönhe t ''§amman
måndagen den 5 oktobe 992 kl 14.00i tekniska nämndhuset I tan

Närvarand.e: Lennart Lööf,
Cederström Gösta Dage rmark,

acob
Carl

Edelstam, Margareta Ed.ner, Fredrik
von Feilitzen, Kerstin Haag€D, UlfErik Hagberg (fr o m s j_1 Nils-Erik)Landell, Kaisa Melanton , Axel
Wennerholm, Sti g Fogelmarck, särskilt
adjungerad, Göran Söderström rådetssekreterare, Cecilia Lindeberg Mette,Göthberg, vikarierande sekre terarevid rådets kansli, samt Ann
Andersson, protokollf örare .

a-Pau1at

L

Förhinder att närvara hade anmäIts av
Per Wästberg.

Närvarande vid sammanträdet var också
L:e anti.kvarie tvlarianne Råb€r9,
stadsmuseet/ kulturf örvaltningen,
överarkitekt OIov Joneborg,
fritidsf örvaltningen, arkitekterna
Jan Ahlbom, U1Ia Joneborg,
stadsbyggnadskontoret, samt Johan
Åström.

S 9. Norrtul1, Vasastaden 1:5-
1:10, 1:14-1:20 m f1, del av
Norra Stationsgatan,
Sveavägen, Ced.ersd.als gatan

Återupptogs til1 behandLing det vid rådets sammanträd.e Lg92.09.07(§ l-8) och av PoB- och N-delegerade 1992.09.21 (s 2) beredda
ärendet rörand.e detaljplaneförslag för Norrtul1, Vasastad.en L:5-1:10, 1:14-L220 m fl, de] av Norra Stationsgatan, Sveavä9€D,
Cedersd.alsgatan.

På grundval av delegerades synpunkter föreIåg ett av sekretariatet
utformat förs1ag tiII yttrande. Beslöts att anta
förslagsskrivelsen efter ändringar som framgår av registraturet.
Särskilt uttaland.e av F v Feilitzen: Av de fyra presenterad.e
alternativen till Whites' höghusförs1ag ansei jag att förs1ag 3(wingårdh & wingårdh) är övei1ägset ur stadsbi-IdÄsynpunkt ocå bör
vidareutvecklas. Förslag 3 upptar den minsta octr mäst sammanhål1na
markytan, det bör från aIla hålI kunna fås att på ett intressantoch skulpturalt sätt samspela med Wenner Gren Center, d.et är inteal]tför dominerande sett från Hagaparken men går ändå att görati]l en spektakulär byggnad som boide tillfreässtäIla också
byggherren.
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@ § 20-

Förklarades sammanträd.et avslutat.
Stockholm den 5 oktober L992

Anna-Paula Andersson

L

Vidi: Göran Söderström

Justeras: Lennart Lööf

AxeI Wennerholm

Rätt utdraget ur protokollet
intygas på tjänstens vägnar

Cecilia Lindeberg
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