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Program för planering av området
Ulriksdal -Haga-Brunn sviken-Djurgården

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kontoren och divisionen föreslår

dels att kommunsryrelsen och byggnadsnåimnden i Solna samt byggnadsnlimnden och
fastighetsniimnden i Stockholm beslutar att Iör sin del godkiinna försiaget till
program för planering av området Ulriksdat-Haga-B runnsviken-Djurgåd,en,

dels att byggnadsniimnden och fastighetsnåimnden i Stockholm beslutar an besvara
remissen från stadskansliet betriiffande regeringsbeslutet av den 2I november
1991 genom att som eget ytm.nde överlåi.mna och åberopa dena utlåtande,

dels att kommunstyrelsen i Solna beslutar begtira att kommunfullmäktige i Solna god-
kiinner programmet och uppdrar åt kommunstyrelsen att överliimna programmet
till länssryrelsen.

För Solna kornmun

Christer Iruf Per Linder

För Stockholms kommun

Börje Berglund

Bilagor Översiktskarta
Program för planering
R emi s samman stiillni n g
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SAMMANFATTI§tNG

Den livliga debatten om planeringen av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
har föranlett Solna och Stockholms kommuner att uppriitta ett förslag till program för
planeringen av området. Regeringen har genom beslut den 2l novemer 1991 även förelagt
kommunerna att upprätta sådant program och överliimna det till låinsstyrelsen senast den I
december 1992.

Programmet innebitr att kommunerna anger vilka principer som skall vara vägledande i
kommande arbete enligt plan- och bygglagen och naturvärdslagen. programmet innebåir
inga slutliga och konlneta ställningstaganden i sådant som skall regleras i kommande
detaljplaner.

I programmet anges även vilket planarbete m m som ftirestår och hur detta arbete m m
skall bedrivas.

Programmet föreläggs nu de berörda niimnderna för behandling.

Kontoren anser att det tir låimpligt att programrner behandlas av de båda fullmåiktigeförsam-
lingarna, eftersom det iir av stort allmåint intresse. Det finns dock inga formella laav på att
så skall ske.

Efter slutlig behandling inom kommunerna skall proga.mmet överliimnas till liinsstyrelsen.

UTLÅTANDE

Inledning

Plan- och markfrägor rörande området kring Brunnsviken upptogs till överläggning mellan
företråidare för Solna och Stockholm i juni 1991. Överläggningarna, som rill att börja med
fortsatte under hösten 1991, syftade till att åstadkomma en helhetssyn på planerings- och
marlffgorna. I anslutning till överläggningarna började ett inventerings- och utrednings-
arbete.

Regeringen beslöt den 21 november 1991 att örelägga Solna och Stockholm att före den I
december 1992 redovisa hur man i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att
tillgodose naturvärdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen inom området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Regeringsbesluret kan ses som en formell följd av
skrivelser från ltinsstyrelsen, riksantikvarieiimbetet och boverket till regeringen och
riksdagen om dessa planeringsfrågor.

.1. Omrädet framgår av bilagda översiktskarta, bilaga 1.

Efter redovisning av regeringsbeslutet för berörda nåimnder m fl påbörjades arbetet med ett
progam för planering av området. Arbetet blev en naturlig fortsättning på det nyss nämnda
inventerings- och utredningsarbete som inletts under sommaren 1991.
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Ett preliminärt förslag till program upprättades i samarbete mellan berörda kommunala
förvaltningar. Arbetet samordnades av en projektgrupp representerande Solna stadsbygg-
nadsdivision och stadsarkitektkontor samt Srockholms stadsbyggnadskontor och fastig-
hetskontor.

Samrådsskedet

Det för kommunerna gemensamma preliminiira ftirslaget rill program offentliggjordes den
15 maj 1992. Samråd om programforslaget skedde fram till den l0 augusri 1992.

Under samrådstiden ordnades två samrådsmöten. Vid samrådstidens utgång hade samman-
lagt ca 85 ytranden inkommit.

.1. Yttrandena redovisas i bilagda remissammanstlillning.

§lutligt program

.1. Efter samrådet har upprättats bilagda slutliga gemensamma förslag till program.

I programmet anges följande övergripande mål för kommande planeringsarbete:

Att viirna och uweckla området som en unik kulnr- och naturpark

Au åstadkomma en tångsiktigt harmonisk, våilawägd och hållbar balans mellan natur
och stadsbygd

Att möjliggöra ett med hiinsyn till natur- och kulturviirden liimpiig anvåindning för
friluftsliv och reiaeation.

Med utgångspunkt från dessa övergripande måI anges riktlinjer och rekommendationer som
skall ligga till grund för kommande planering. Dena utsckes i lorsta hand som avsikter
att bevara de sammanhtingande park- och naturområden samt att låta de kulturhistoriska
vädena hos bebyggelse och landskap utgöra utgångspunkt för planeringen.

Programmet innebiir inga stiillningstaganden i detaljer. Sådana stiillningstaganden skall ske
genom beslut rörande fordjupningar av översiktsplanerna, rörande detaljplaner och
områdesbestiimmelser, öraade förordnanden om byggnadsminnen samt förordnanden om
naturreservat och naturvårdsområden.

Det principiella resonemanget i det slutliga forslaget till program tir så uppiagt att naturvåir-
dena och de kulturhistoriska vlirdena utgör gundläggande restriktioner och utgångspunkter
för de hänsynsregler som kommer att stlra frågor om tillkommande bebyggelse.

(Hiir kan övervägas om utlåtandet skall innehåila mera text rörande progammets innehåll.
Eftersom huvudtexten nu blivit sä kort och principiellt hållen, bör förstahandsalternativet
vara att låta utlåtandet beskriva den administrativa processen och inte referera sä mycket
om progmmmet.)
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Fortsatt arbete mcd planer m m

Fördj.upninear av översiktsolanerna skall ske för

Ulriksdalsf?iltet,
Sörento1p,
Frösundaområdet,
Karolinska sjukhusets område,
Norra Stationsomrädet,
Norra Djurgårdens institutionsområde,
F d gasverksområdet i Hjorthagen,
Norra Uånken,
österleden.

Detaliplaner skall upprättas

dels för aktuella delar av nyss nämnda områden sedan fördjupningar av översiktspla-

nerna behandlats,

dels - obereoende av fördjupade översiktsplaner - för
omräde vid Bergiusvägen
områdena vid Sö'dra Brunnsviken.

Utredninssplaner och arbetsolaner skall upprättas för rafiklederna.

Naturreservat skall utredas betriiffande

Naturområdet omkring Ulriksdal,
Det cenrala narurområdet inom Norra Djurgården,
Naturområdet inom Stidra Djurgfuden.

Bvssnadsminnen skall utredas betråiffande byggnader och parkanläggningar vid

Ulriksdal slott,
Tivoli,
Hagaparken,
Bergianska triidgården,
Bellevue,
Skansen.

MiliökonsekvensbesEivninear skall upprättas nlir så erfordras eller eljest tir ltimpligt i
ansluuring till olika planer m m.

Avtal i olika steg - eller enklare överenskommelser - torde komma ett erfordras

dels mellan staten och kommunerna, eftersom det i lorsta hand iir det dominerande

statliga markinnehavot som kommer att påverkas av förordnanden om natulreser-

vat och byggnadsminnen,
dels mellan kommunerna, i synnerhet eftersom samförstånd om planeringen efterlyses

av de statliga myndigheterna beträffande områdena vid Södra Brunnsviken.
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Samråd med länsstyrelsen m fl

Under arbetet med programmet har samräd skett med ltinsstyrelsen och några av de statliga

förvaltningarna. Siirskilt samräd har också forekommit med statliga markförvaltande

myndigheter.

Överliiggningar mellan kommunernas företrädare

Overläggningar mellan de båda kommunemas foreträdare har skett under våren 1992 och i
samband med att det slutliga programmet fiirdigställdes under oktober 1992'

Behandlinginämndermm

Programmet har sin grund i naturresurslagen. Tillkomst och behandling av ett progrcm av

detå slag är dock inte lagreglerat. Sälunda finns till exempel ingen föreslcrift om det

genomförda samrådet.

När det slutliga programmet nu foreligger kan kommunerna viilja hur programmet skail

behandlas, innan det överltimnas till liinsstyrelsen. Sjiilvklart måste behandlingen inledas

med en redovisning för berörda nämnder. Det ankommer dtirefter på de ledande före-

trtidarna ftir kommunerna att avgöra om respektive kommunstyrelser avslutar behandlingen

eller om programmet skall behandlas av de båda fullmiiktigeförsamlingarna.

Kontoren har förutsatt att programmet kommer att behandlas av fullmäktigeförsamlingarna,

eftersom det obesridligt tir av stort allmänt intresse.

Med hiinsyn till att programmet knappast kommer att kunna överlämnas till länsstyrelsen

förrän tidigast e* stycke in i december månad L992, bör en formell underränelse hiirom

avges av litmpliga enheter inom respekrive kommuners förvaltningar. Detta har diskuterats

*å lantttytJlttn, som under hand kontinuerligt informerats om hur arbetet med program-

met fortskrider.
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ULRIKSDAL
MED OMGTVNINGAR

Kulturml[föer

Utritcrdals slottspdrk bevaras- VdrdåIulla

byggrwder id Sörentsrp sl'all bew.ras och

pirkl,nraWaren btbeldllas vid konpleuering'
'Överiänn stwll s§ddas ,ftot lfitrdngande
nybebyggelse.

Narur- och kulturvfuden och ett rikt utbud

ay evenemång irurebår att Ulriksdal har

mycket stort yårde fÖr friluftstivet' Dct kan

uwecklas med evenemang, inforrrration och

service sommar och viuter. Dot finns dock

en risk att utbyggnad av bostäder på Ulriks-

dalfliltet ökar belastningen pä omrädet som

inte bör s§s §om stadsdelsPark.

Sörerrtorp är tirlvis lielt avstängt for all-

mfuheten. Det hindrar franrkontlighetcn

utmed Edsviken och tillgång till naturom-

rådet. Polisskolans skjutbanan är en obo-

hagligl och stÖrande inslag.

Parknri[i ö och stadskvarter

U I r iks dalfölt e t s fr amtl d a b o s t ads b e'by g g e I s e

mpåste ha en väl anpassad avgrdft§nl\g mot

ti trilu aot t o n rrldc t o c h öve ri ärw,

En ny stadsdel innebfu en §(or fc'rändring

sv låndskapot. Vid utformdngen bÖr hänsyn

tås till en lämpllg avalutning mot UpPsalå'

vägen och Ulriksdalsomrädet. En grön zon

me-llan bebyggelse och trafikled år låmplig'

Mot Överjärva bör bebyggelsen inte tränga

alltför nära inpä kululnniljön och natursam-

nranhanget måttan Ulriksdal och Järva be-

rhes.

Möjligt bYggande

Inom ramen flr de generella rekommenda'

tioncrna och hänsynsreglerna för området dr

visr exploatefing huitl områdtt ,a,öilig

IJlr{FuidalstäItet' NY stadsdel

§örtrrtorp. Komptettoringsbebyggeise fÖr

oolishöeskolans behov §amt nort därom

är"ntr.Il, bostadsbebyggelse i begränsad

onnfattning,

L
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Ulriksdals slottspark har stort kulturhisto-
riskt värde. Den har stildrag från dnessans

och den engelska parken. I parken finns

förutom slottet många karaktärsbyggnador.

Flera av fd Svea Livgardes och andra bygg-
nader i Sörentorp har stort arkitett'lniskt och

visst kulturhistoristt viirde. Överjärva gård

som är den enda bevarade flgrara kulmr-
nriljön i §olna har omistligt kultrrrhistorisLt

värde.

Natursammanhang

Kdnrcmrådets §torlek och satnbanden nad

Järvqfdtlets, Brunnsvtkns och Diurgänlens

nat u r a mr M e. n s lcal I bib e hlilhrs -

tllriksdals kärnområde har §tÖr artrikedom

och hög kvatit6. Onrrådet genonrkorsat av

Igelbäckens dalgång. Och här finrts Kvarn-

kulten som iir av stort intres§e för naturvår-

den, Kärnområdet sträcker eig in i §ollcn-

nrna osh lta: sambarrd med Jiirvafältcf, Brun-

nsvikert och hil via spridningskorridoren
över Brgshanua ett viktigt samband nred

norra Djurgården.

Friluftsliv

,rlL

Ttttgangttgfu.ren inom onrådet bar fAr-
btluras nrcd en strardzon vtd Edst'lken och

andra de.lar av SÖrentorP. Httt mtl slitage

och arurm påwrkan lqdver upprruil-ltsanltt'
Polisens stiiutövningar bör ej störa frilufisli'
vet.

2
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Bad och båtliv hör till det levande park-

och vattenlandskapet. Koloniträdgärdar och

andra odlingar bidrar till det levande park-

landskapet. Befintliga och nya anläggningar

bör kunna utvecklas i samklang med den

historiska parkmiljön på ett sädant sätt att en

privatisering ej uppstär eller allmålnhetens

rörel sefrihet begriinsas.

För besökare av omrädet bör servicen
kunna utvecklas. Det giiller turbåtar och
guidning, vägvisning och information och

det giiller serveringar och toaletter mm.

Entr6er och tillgänglighet

Områdets entöer och gång- och cykzlvö-
garrn till och inom området bör f1rbönras.

En god tiilgiinglighet it en förutsättning
for att Brunnsvikens parkmiljö skall kunna
utnyttjas av allmiinheten. Det st?iller krav pä
goda gång- och cykelförbindelser till om-
rådet, hållplatser för koilektivtrafiken och
parkerings- och angöringsmöjligheter för
bilar och turistbussar. Det är liimpligt att ut-
forma vissa entrder vdl synJigt och på ett
representativt sätt. Hit kan liimpligen viss
service till besökare lokaliseras. Tiinkbara
lägen för sådana entr6er är Norr[ull, Haga
Norra, Bergianska mfl.

Miljöstörningar och föroreningar

Bullerstörningar och vanenföroreningar
bör reduceras med åtgtirder inom omrädet
och i en regionalt sammanhang.

Brunnsvikens parkområde utsätts för trafik-
buller frän Uppsalavägen, Bergshamravägen
och Roslagsvägen. Dagvatten leds ut i
Brunnsviken på flera stiillen. Försurning av

naturen på grund av luftföroreningar som ilr
ett regionalt problem drabbar även Brunns-
vikens parkmiljö och vatten.

r1

Bullerproblemen kan i viss utsträckning
ätgärdas genom avskärmningar av trafikle-
derna men avvägnigar även tas med hänsyn
till v?irdet av utblickar över landskapet frän
trafiklederna. Dagvatten förutsätts inte nä-
gonstans släppas ut orenat. Miingden dag-

vatten bör reduceras genom att d?ir sä är

möjligt tillämpa teknik for lokalt omhän-
dertagande. Luftföroreningar som i första
hand kommer från trafiken kan endast på-

verkas genom ätgiirder i ett större regionalt
sammanhang.

Möjligt byggande

Ett begränsat antal exploateingsobjeW och
anldggningar kan genomföras inom eller i
anslutntng ttll området inom ramen far de
generella rekommen^darionerna och hlinryns-
re glerna för delomräd et.

Norrtull. Bebyggelse i park på Bensinsta-
tionstomten. Tillbyggnad på Stallmiistare-
gården och byggnad i park för publikt iinda-
mäl på ABA-tomten.

Frösunda och Järva krog. Ny stadsdel vid
Frösunda väster om Uppsalavägen och kom-
pleneringsbebyggelse vid Jiirva krog.

Frösundavik. Begriinsad kompletteringsbe-
byggelse på fd kasernområdet.

Karolinska Sjukhuset. Kompietteringsbe-
byggelse för sjukhusets behov.

Norra station. Ny stadsdel.

Kriiftriket. Begränsad komplettering för
venskapliga institutioner.

Kv Skogskarlen. Begriinsad komplenering
med kontorshus - ej mot vattnet.

Norra Länken. Tunnlar och trafikplatser
vid Norrtull och Roslagstull.

t-*
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minncsklass sonr sk all bcvaras. Ll lir {inns ktlap-

past några förändringsmöjlighctcr av bct;'del-

se.

I Tekniska Högskolans nyare delar i norra

delen av högskoleområdet och vid Drottning

Kristinas väg finns relativt stora möjligheter

till förändringar och komplettering, förutsatt

att bebyggelsen utformas med hiinsyn till om-

givande kulturmiljö och ej päverkarLiil-Jans-

skogens naturområde. Denna del kan utgöra en

expansionszon för högskolan.

Möjligt byggande

Ett begrönsat antal obiekt med omvandling
och komplettering kan genomföras i området

inom ramenför de generella rekommendatio-

nerna och hdnsynsreglerna för delomr ådet.

Bergiusvägen: En måttlig bostadsbebyggelse

kan ske på väg- och kraflledningsområdet.

Frescati-universitetet: Norra delen av områ-

det vid svante Anhenius väg kan utgöra en

expansionszon för insdrufi oner

Albano: Industriområdet vid Albano kan med

fördel omvandlas för t.ex. instirudoner' Ett
altemativ for Non'a Liinkens anslutning mot

Roslagsvägen berör området.

Kräftriket: Bebyggelsen bsvaras och kom-

pletteras månligt

Roslagstull: Bebyggelsen på det tidigare sjuk-

husområdet bevaras i huvudsak och kan kom-

pletteras måttligt

Tekniska Högskolan:norra delen av området

kan delvis utgöra expansionszon fÖrhögskolan

och institutioner.

$"_
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NORRA DJURGARDEN OCH JAKTPARKEN

Stort område

$

Områdets storlek ger förutsdttningenför dess

kvalitet ochfår dörför ej reduceras. Detföre-
slås bli naturreservat

Om rådets storlek, naturskönhet och biologiska
mångfald innebär mycket stora natur- och re-

kreationsvärden. Kulturlandskapet på norra
Djurgården har även kulturhistoriskt intrcsse
som en relativt välbcvarad del av den kungliga
jaktparken, med viltstråk, vargjakter m.m.

I enlighet med avsiktema i Stockholms över-
siktsplan bör norra Djurgårdens naturområde
förordnas som kommunalt nalurreservat, för-
utsatt att staten som markägare avstår från
ersättningsanspråk och inte har andra invänd-
ningar.

Ådellövskog

Beståndet av ödellövskog bör inte reduceras

Området har mycket stora naturvärden som

främst sammanhiinger med att den gamla ek-

skogen och lövskogen ärlivsrum fören ovanlig
biologisk mångfald, med många arter som

vetenskapligt kiassificerats som hotade, säll-
synta eller hiinsynskrävande. B eståndct av ädel-

lövskog ska därlör vämas i och intill området

Naturliga gränser

Naturområdet bör avgrönsas av naturliga el'
ler naturdominerande grönser

Upplevelsen av naturområdet och den foma
jaktparken är beroendc av at1 gränsema mot
omgivande mark är naturliga eller naturdomi-
nerade. Eventuell beby ggelsekomplettering vid
Bergiusvägen måste utformas med håinsyn till
detta.

Universitetets bebyggelsegräns får ej flyttas
österut.

Husarvikens vatten föreslås bli en naturlig
gräns mot f.d. gasverksområdet genom att in-
dustrimarken vid Fisksjöiing evakueras 1994

när nuvarande upplåteiser går ut och området
återstäIl as till natu rm ark el ler rekreationsom -

råde.

Viktiga biologiska spridningsvä gar

Viktiga biologiska spridningsvägar ska beak-

tas i planeringen

B runnsvikenområdet och institutionsbältet ut-
gör en viktig spridningsväg mellan norra Djur-
gårdens och Ulriksdals kämområden Iörnarur-
vården. Naturstråken mel1an bebyggelsen i in-
stitutionsbiiltet och söder om Bergiusvägen är

därför viktiga att bevara. Torphagens ädeilöv-
bestånd utgör den enda kvarvarande kontakt-
zonen for bl.a. skalbaggar, fjärilar och steklar
mellan norra Djurgårdens och Brunnsvikens
ädellövbestånd.

Skötselplan

Awagningen mellan friluftsintressen och na-

turvårdsintressen ska göras i en skötselplan

Stora delar av nolra Djurgården bör ha god

tillgänglighet för dct rörliga friluftslivet. Dena

behov behöver avvägas mot naturvårdens in-
tressen av relativt otiligängliga, skyddade öar
för växt och djurliv, Många nya fritidsanlägg-
ningar eller parkliknande skötsel skulle kunna

innebära ett hot mot naturv ärdcna och även mot

upplevelsen av orörd natur och dcn fonta jakt-
parken.

U
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Storängsbotten: Det tättbebyggda omrädet

med lager, butiker m.m. intili Kungliga Ten-

nishallån vid Storiingsbotten kan omvandlas

för att bättre passa in i idronsparken vid Stadi-

on, Östermalms idrottsplats och Ryttarstadion

m.m Alternativet är att området utnyttjas som

trafikplats mellan Nona Liinken oeh Lidingö-

vägen.

Husarviken'Ropsten: En ny stadsdel kan ev'

byggas på f.d. industri- och gasverksområdct

uiO U3ottugen. FÖrutsätmingen är bl'a' att

gasproduktionen kan avvecklas och att områ-

dets markföroreningar kan saneras samt att

utbyggnade skermed bevarande av den kultur-

historiskt intressanta industribeby ggclsen'

Noma Länken: Tra{iktunneln för Nona Län-

ken avses gå under en stor del av området'

Utbyggnaden kommer attinnebära en påtaglig

miljclförbättring genom att trafiken på Valhal-

lavägen avlastas och genom att' BjÖrnäsvägen

och Baron Rälambs väg kan st?ingas av'

Sträckningen ska ingå i en översiktsplan för

Norra Trafikbandet. Tunnelns anslutning till
Lidingövägcn ska lokaliseras och uformas så

att stömingar vid nona Djurgärden undviks' I

plancringen ska ett altemativ med trahklcdcn i
'öppet 

lage och en trafikplats vid Storängsbot-

ten ilimfuras med en kontinucriig tunnel mcd

trafikplatsen förlagd mot Värtahamnen'
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Kaknäs

S kj utb ana n b ö r 717, 17 ot

Stockholm har länge haft som målsättning att.

flytta Kaknäs skjutbana, som innebär svåra
bullerstömingar och blockerar ett stori mark-
område i det värdefulla områdct.

Österleden

Ev e ntuella anl ä g gni n gar för ö st er I e de n får ej
störa området

En evcntuell trafikplats för Österleden vid Fri-
hamnen måste utformas så att den inte stör dcn
intiliggande kultur- och naturmiljön. Järnför
även vad som ovan sagts om Lindarängsvägcn.

Djurgården. Behovet av andra små ovanjords-
anl äggningar ska klarl äggas i öve rsiktspl anen
för Norra Trafikbandet. Sådana anläggningar
ska helst undvikas men när det ej går lokalise-
ras och utformas med storhänsyn till områdets
särskilda värdcn.

Möjligt b1'ggande

Möjligheter att komplettera beby ggelsen finns
egentligen endast inom ett område.

Västra delen av södra Djurgården: Den tiita
bebyggelsen i områdes västra del med t.ex.
Vasamuseet, Skansen, Gröna Lund, Beckhol-
mcn och Djurgärdsstadcn kan dclvis komplct-
teras med hänsyn till de stora rekrcations- och
kulturvärdena. En plan ska utarbetas för att
klargöra kompletteringsmöjlighctcr inom be-

byggcseområdct.Vcntilationstonr får ej forckomrrl på södra

2c)
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Naturreservat och skötselplaner för
park- och naturområdena

I För norra och södra Djurgården ska förord-
nanden som kommunala naturreservat förbere-
das.

2 För park- och naturområdena bör skötselpla-
ner upprättas, till vägledning för den kulturhis-
toriska restaureringen av parker och för att
avv ä ga frilufl slivets och naturvården intressen
inom områdena. Möjlighetema att förbättra
till gängligheten ska särskilt studeras.

Skydd för kulturhistoriska miljöer

3 B yggnadsminnesförklaringar för B ellevue-
parken och parken vid Tivoli ska utredas. Tidi-
gare byggnadsminnesförklaringar för Haga-
parken och Ulriksdals slottsområde ska kom-
pletteras beträffande parkanläggnin gama.

4 För historiskt, kuiturhistoriskr, miljöm ässigt
ell er konstnärli gt särskilt v ärde full a byg gn adcr
och bebyggelsemiljöer ska befintliga detalj-
planer successivt kompletteras eUer nya planer
upprättas för att ange bevarande och eventuella
skyddsbestiimmelser.

Fortsatt planering vid södra
Brunnsviken

5 Föreliggande program ska utgöra en gemen-

sam plattfonn för fortsatt samarbete om detalj-
pl aner för bensinstationstomten vid Norrtull,
Stallmästargården, ABA-tomten samt Norra
Liinken vid Norrtull.

Planering för nya stadsdelar

6 Solna har antagit en översiktsplan för cn ny
stadsdel vid Frösunda och fuIlföljcr f.n. dctalj-
plancringen för områdct.

7 Solna avser utarbcta en översiktsplan fdr en
ny stadsdcl vid Ulriksdalsfältet

8 SJ och Stockholm arbetar gemensamt och i
samråd med Solna och landstinget med under-
lag för en översiktsplan för en ny stadsdel vid
Norra station

9 Stockholm avser att i framtiden göra en
översiksplan för en ny stadsdel vid f.d. gas-

verksområdet vid Husanyiken-Ropsten om gas-
produktionen kan avvecklas och markförore-
ningama saneras.

Planering för nya trafikleder
och spår

l0 Stockholm harpåbörjat en översiktsplan för
Norra Trafrkbandet med tunnelledema Norra
l2inken och Österleden. Parallelit utarbetas en
utredningsplan med avseende pä den trafiktek-
niska lösningen. I följande steg ska detaljpla-
ner enligt plan- och bygglagen samt arbetspla-
ner eriligt väglagen upprättas.

11 Landstinget, Solna och Stockholm utreder
tillsammans norra spårvägen och Solna auto-
matbana.

Översiktsplaner för komplettering av
institut ion sområden

12 Solna har upprättat en översiktsplan för
Karolinska sjukhuset och Karolinska institu-
tet.

13 Stockholm avser upprätta en översiktsplan
för institutionsbältct vid Frescati-Aibano som

underlag förbyggande och planering. Området
är ej detaljplanelagt. Dct undantogs dessutom

i Stockholms översiktsplan 90 och angavs som
utredningsområde.

Mi ljökon sek vensbesk rivn ingar

I 4 Miljökonsekvcnsbcskrivningar ska upprät-
tas i samband med sår'äl övcrsiktsplancr som

detaljplimer. Program for dcssa ska utarbetas i
samarbete mellan bcrörda förualtningar i kom-
munema.
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Karta som visar översiktsplane områden

Regionala (olösta) frågor

15 Detta program har inte kumat föreslå lös-
ningar på omädets allvarliga miljöproblem el-
ler hur stömingama från trafiken ska kunna
undvikas. I stor utsträckning är detta regionala
frågor som skulle kunna ingå i ett framtida
miljöprojekt för Stockholmsregionen. Trafik-
belastningen beror i mycket liten utsträckning
pä trafiktill det jämförelsevis begriinsade anta-

let bostäder och arbetsplatser i området. Alter-
nativt behövs en särskild utredning om dessa

frå gor i s am arbete m ell an berörd a förv altnin r,-

ar i kommunema.

i6 Möjlighetema att lägga ned Kaknäs skjut-
bana beror bl.a. av möjlighetema att hiita ett
altemativ på annan plats i regionen.

1 7 Möjti ghetema till förbättrad kollektivtrafi k
för området bl.a. genom tunnelbaneförliing-
ningar har inte kunnat klarläggas i detta pro-
gram.

18 Avvägningen mellan instilutionemas ut-
byggnad vid Frescati och Karolinska med håin-

syn till den regionala balansen och satsningen
på Södcrtörn har ej behandlats i föreliggande
program.

19 Den framtida anviindningen av området vid
Sörentorp har samband med Sollentunas pla-
nering och möjligheten till pendeltågsstation i
området. Dessa förutsättningar har ej kunnat
belysas klart i programmet.

Ekonomiska konsekvenser

20 Programmet föreslår en rad åtgärder för att
bevara och utveckla områdets värdcn. Med
hiinsyn till att merparten av området och nästan

alla särskilt värdefulla delar ägs av staren bör
åtgärdema finansieras genom ett särskilt stat-
ligt a:rslag. Någon kostnadsberäkning har ej
gjoru men flera av dc fdreslagna å19ärdema är

resurskrävande.

21 Programmetinnebärockså krav på särskilda
håinsyn till om rådets betydel se för hu shållning-
en med naturresurser i samband med byggande
och förändringar i området. Det kan innebära
fördyringar eller att mindre fördelaktiga lös-
ningar måstc viiljas vid utformningcn av t.ex.

byggnadcr eller trafikanläggningar. När detta

drabbar statli g a anläg gningar eller anl äggning-
ar som anscs vara av riksintresse fcirutsätts att

suten svarar för merkostnadema.
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