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Djurgården, utgångspunkter for det fortsatta arbetet,
viktigare frågor samt planeringsläget inom området
södra Brunnsviken.

lnledning

Regeringen beslutade den 21 november 1996 uppdra åt Länsstyrelsen i

Stockholms län att tillsammans med Stockholms och Solna kommuner re-
dovisa planeringsläget m.m. inom området södra Brunnsviken. Uppdraget
bestämdes till att avse sådana inventeringar, avgränsningar och områdes-
beskrivningar som har betydelse för bedömning av landskapets kultur - och
naturvärden. Likaså ska en samlad strategi för fortsatt planering redovisas.
Strategin ska avse hela Nationalstadsparken.

Kommunerna har till Länsstyrelsen rapporterat planeringsläget för respekti-
ve kommun. Rapporterna har bilagts i sin helhet. De kommunala redovis-
ningarna för planeringsläget har redovisats för de kommunala politikerna. I

Solna godkände kommunstyrelsen redovisningen den 2 december 1997
och i Stockholm informerades stadsbyggnadsnämnden den 15 januari
1998.

Länsstyrelsens redovisning består av fyra delar. lnledningsvis anges några
grundläggande utgångspunkter som Länsstyrelsen anser har stor betydelse
för såväl planeringen för området vid södra Brunnsviken som för National-
stadsparken i sin helhet. Därefter redogörs för arbetet i Samverkansgrup-
pen för Nationalstadsparken. lnriktningen på det fortsatta arbetet med över-
siktsplanering och planeringsunderlag, som syftar till att utveckla parken
som helhet, och vissa konkreta förslag i anslutning till detta följer därpå.
Länsstyrelsen sammanfattar och kommenterar avslutningsvis planeringslä-
get för området vid södra Brunnsviken.
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G ru ndläggande utgångspu n kter

Länsstvretsens tidioare rapport om samordningsuppdraget
Den rapport Länsstyrelsen på regeringens uppdrag redovisade i
januari 1996 om arbetsläget och inriktningen av fortsatt arbete in-
om Nationalstadsparken har varit vägledande för de initiativ Läns-
styrelsen själv tagit i det hittillsvarande arbetet och för det förhåll-
ningssätt som präglar planerings- och genomförandeinsatser. Det
gäller inte minst de angivna utgångspunkterna för granskning och
prövning av planer och andra ärenden, behovet av att utveckla
kunskapen om de kulturhistoriska värdena och utnyttjandet av
Samverkansgruppen för Nationalstadsparken för frågor om skydd,
förvaltning, vård och utveckling av parken.

I det nu aktuella regeringsuppdraget hänvisas bl a till det av Solnas och
Stockholms kommuner gemensamt framtagna programmet 1993. I

Länsstyrelsens rapport "Samordningsuppdraget om Nationalstadspar-
ken U Iriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården" (rapport 1 996:2) redo-
gjordes bl a för planeringsläget i de två kommunerna . Redogörelsen
visade således ett antal planeringsaktiviteter som ägt rum under de ef-
ter 1993 närmast följande åren och som var en konsekvens av det tidi-
gare programmet, Att området blev nationalstadspark den 1 januari
1995 blev en ytterligare bekräftelse av bevarandevärdena i parken, vil-
ket underströk behovet av att fullfölja de intentioner som fanns i pro-
grammet.

Det är därmed enligt Länsstyrelsens uppfattning viktigt att se skilda
ställningstaganden som en pågående process. Lagregleringen och se-
nare Regeringsrättens beslut om Norra Länken kan sägas ha stärkt be-
varandeintressenas ställning i juridisk mening. Länsstyrelsen anser att
detta i huvudsak kan uppfattas som ett stöd för de intentioner som kom
till uttryck redan i kommunernas program och som numera fullföljs ge-
nom olika planeringsinsatser.

Samtidigt är det fråga om en mognadsprocess hos många berörda
parter. Det kan synas vara en lång tid som förflyter innan bevarande-
perspektivet fullt ut präglar planerings- och genomförandeåtgärder.
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang erinra om vad som sades i rap-
porten 1996, nämligen att det stora engagemang som allmänheten och
de ideella föreningarna visar för områdets kvaliteter i sig är en förut-
sättning för områdets fortsatta bevarande. Länss§relsen anser att det
successivt växer fram en ökad förståelse hos kommuner, myndigheter,
fastighetsägare och förvaltare för dessa kvaliteter. Denna ökade insikt
- och därmed vilja till eget ansvarstagande - kommer till uttryck bl a i

planeringen av enskilda p§ekt och i de diskussioner som förs inom
Samverkansgruppen för Nationalstadsparken.
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Med avseende på bebyggelseutvecklingen i området redogjorde Läns-
styrelsen i den nämnda rapporten för tre viktiga frågeställningar att be-

döma vid granskning och prövning av planer och andra ärenden. Dessa

frågor är;
o Tar ny bebyggelse eller rrya anlaggningar naturmiljö eller parklandskap i

anspråk
. År n! bebyggelse eller nya ankiggningar nodvandigafor att en etablerad

verlcsamhet sla htnna fungera
o År n! bebyggelse och nya ankiggningar till sinform, skala, utformning

m. m. förenlig med Nationalstad.qarkens syfte

Länsstyrelsen anser att dessa utgångspunkter är avgörande för att
kunna bedörna om en förändring kan tillåtas. Det tar tid för exploatörer
och planerare att inse detta och att defta planeringsperspektiv radikalt
skiljer sig från det traditionella där exploateringen snarare än bevaran-
det såtts i fokus. Eftersom det också är viktigt att behålla en långsiktig
handlingsfrihet för utvidgning av etablerade verksamheter ska alltså
annan ny bebyggelse inte tillåtas, även om den är lämplig på platsen.

Reoerinosräftens beslut om Norra Länken
Regeringsrättens beslut den 31 januari 1997 om Norra Länken,
etapp l, skapade osäkerhet hos kommuner och myndigheter om
hur planeringen i området ska föras vidare. Beslutet innebär star-
kare restriktioner för kommunerna i deras syn på vad som är möj-
ligt i parken. Enligt Länsstyrelsens uppfattning bekräftar beslutet
att bevarandeintressena ska tillmätas mycket stor betydelse när
exptoateringsåtgärder aktualiseras. Det är ambitionerna att ut-
veckla parkens olika värden som ska bestämma ramarna för till-
kommande bebyggelse och anläggningar. Synsättet måste växla
från "vad parken tå!" till "vad parken kräve/'.

Länsstyrelsen anser att Regeringsrättens beslut visserligen inte ska tol-

kas som ett förbud mot all ny bebyggelse och anläggningar inom Na-

tionalstadsparken. Beslutet ger dock en tydlig anvisning om att inget

intrång i naturmiljö eller parklandskap får göras, bortsett från sådana
åtgärder som är helt tillfälliga och har mycket begränsade effekter.

Konsekvensema av olika åtgärder måste därför analyseras betydligt
bättre än vad som ofta skett tidigare. Lagtextens "ufan intr'ång i park-

landskap elter naturmiliö" är härvid utgångspunkter' Det gäller bl a att

belysa vad inom Nationalstadsparkens olika delar som är att betrakta

som "parklandskap" respektive som "naturmiljö" . Området ska därvid

ha ettvärde från naturmiljösynpunkt - en gräsbelagd yta är inte per de-

finition en "naturmiljö". Regeringsrättens avgÖrande den 21 oktober

1997 avseende Norra Länken lll visar med tydlighet att regleringen i 3

kap 7§ NRL inte utgör något absolut hinder. Likaså gäller det att ange
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principema för hur " utan att det histoiska landskapets natur- och kul-
turuärden i övigt skada§'ska bedömas.
Regeringsrätten prövar för närvarande två regeringsbeslut, dels Norra
Länkens detaljplan delen Roslagstull - Frescati, dels detaljplan för Fy-
sikcentrum. När domar avkunnats även i dessa ärenden bör en närma-
re analys av lagtextens uttryck och innebörd göras, lämpligen i den
översiktliga planeringen. Den slutliga prövningen sker i detaljplanepro-
cessen.

Behovet av helhetsperspektiv i planerinoen
Planeringsproblemen i området kring södra Brunnsviken illustrerar
på eft konkret sätt planeringsproblem som är aktuella även på
många andra håll inom Nationalstadsparken. Från pedagogisk
synpunkt blir det tydligt att förändringar av markanvändningen inte
kan bedömas enbart utifrån konsekvenserna på platsen utan hur
viktigt det är, i awägningen mot motstående intressen, att beva-
randeintressena bedöms i ett helhetsperspektiv.

I det aktuella området är förändringstrycket stort och det är många
motstridiga intressen som ska hanteras inom ett mycket begränsat
geografiskt område.

Regeringsuppdragets begränsning till ett avgränsat geografiskt delom-
råde inom parken har tvingat fram en diskussion om samspelet mellan
delar och helhet i parken. Planeringsproblemen har kunnat åskådliggö-
ras relativt detaljerat. I den avvägning som ska göras mot andra intres-
sen har Länsstyrelsens tidigare framförda uppfattning bekräftats att
hanteringen av de starka bevarandeintressena måste göras i ett hel-
hetsperspektiv. Detta synsätt har numera stöd i kommunernas plane-
ring. Detta ställer i sin tur krav på att planeringsunderlaget - inte minst
det som beskriver innebörden av det historiska landskapet - ser till par-
ken i sin helhet. Länsstyrelsen utvecklar f n ett sådant underlag, vilket
beskrivs närmare i avsnittet om den fortsatta inriktningen av parkens
utveckling.

Varje fråga om förändringar i parken har dels en lokaliseringsaspekt -
är det fråga om intrång i parklandskap eller naturmiljö - dels en utform-
ningsaspekt - skadar förändringar det historiska landskapets värden.
Frågan om intrång aktualiseras bara inom parkens gränser. Frågan om
skada kan däremot väckas också vid förändringar utanför parken. Det
historiska landskapets värden består alltså även av parkens samspel
med omgivningarna.

En nationalstadspark måste - såsom också andra riksintressen - av-
gränsas geografiskt. Det betyder emellertid inte att gränsen är absolut i

den meningen att inget kan göras innanför, men vad som helst utanför.
Beskrivningar av områdets värden ger grunden för att bedöma vad som
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hotar värdet innanför eller utanför gränsen. Kommuner som har områ-
den som gränsar till parken har uppmärksammats på detta förhållande i

Länsstyrelsens samrådsyttranden över kommunala planer.

Samverkansgru ppen för Nationalstadsparken

Samverkansgruppen utvecklar successivt formerna för a rbetet
med frågor om skydd, förvaltning, vård och utveckling av parken.

Gruppen har tagit ett antal initiativ vid sidan om parternas rent in'
struktionsentiga uppgifter. Länsstyrelsen kan konstatera att Sam-

verkansgruppen - genom medlemmarnas skilda perspektiv och det
efterhand ökande engagemanget - främjar kreativitet och nytän-
kande när det gäller att aktivt utveckla och marknadsföra National-
stadsparken.

I Länsstyrelsens rapport till regeringen 1996 konstateras att behovet av

samordning är stort mot bakgrund av de förhållanden som råder inom Na-

tionalstadsparken. De avser markägoförhållanden, de många statliga in-

tressena och att området berör flera kommuner. Behovet av samordning

mellan de statliga organen avser staten som myndighet såväl som fastig-
hetsägare och byggherre,

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla former för samverkan

med bårörda kommuner, markägare och fastighetsförvaltare i området. Det

utesluter inte att samtliga parter har ett eget ansvar för att arbetet sker i en

överenskommen riktning.

För att utveckla samverkansformer i frågor om skydd, förvaltning, vård och

utveckling har Samverkansgruppen för Nationalstadsparken bildats' Grup-

pens huvudsakliga syfte är

- att utgöra ettforumför information, dislrussion och samverkan l<ringfrågor

av betydelse for Nationalstadsparken
- att utveckla en gemensom syn l<ring principer för Nationalstadsparkens

sfud.d, vård, förvaltning och utveckling

Gruppen bestod ursprungligen av kommunerna och de större markägarna

och fbrvaltarna i området med länsöverdirektören som ordförande' Gruppen

konstituerades ijuni 1996. De representerade parterna var då Länsstyrel-

sen, Stockholms och Solna kommuner, Ståthållarämbetet, Fastighetsverket,

Akademiska hus och Vasakronan.

De ideella föreningama företrädda av Förbundet för Ekoparken samt Kom-

mitt6n för Gustavianska Parken ingår sedan hösten 1997 i Samverkans-

gruppen. De ideella föreningarna har tidigare beretts möjlighet att följa ar-
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betet ienlighet med regeringsuppdraget 1995-01-26. Ett närmande mellan
myndigheter, markägare, förvaltare och de ideella föreningarna ses som en
naturlig utveckling i arbetet med Nationalstadsparken, inte minst när frågor
om aktiva åtgarder för parkens utveckling sätts på dagordningen.

Mötesfrekvensen i Samverkansgruppen har Ökat från två möten per år till

att för 1998 uppgå till sex stycken. Det får bl.a. ses som ett uttryck för ökat
engagemang bland de ingående partema och ett behov av mer kontinuerlig
kontakt. Diskussionerna koncentreras alltmer till frågor av principiell karak-

tär, som ekonomi och marknadsföring. Tidigare var det rena informations-
behovet stöne. Det handlade inledningsvis bl.a. om att skapa förståelse för
de berörda partemas roller och ansvar.

Ett exempel där Samverkansgruppen agerat samlat är den id6tävling inom

Kulturhuvudstadens program som syftade till att skapa informativa entr6er
till området. Som anangörer fungerade medlemmarna i Samverkansgrup-
pen för Nationalstadsparken, med Länsstyrelsen som sekretariat. Vinnande
förslag " Resa sten" kommer att genomföras under 1998.

lnom Samverkansgruppen har Länsstyrelsen initierat ett arbete för att ställa
samman all slags litteratur och annat material som behandlar parken. Ar-
betet är ett led i att öka kunskapen om området. Diskussioner förs om att
dessa sammanställningar ska beredas utrymme i Hagaterminalen, som är
avsedd att fungera för bl.a. information om Nationalstadsparken. Här kan

materialet bli lätt tillgängligt för en bredare allmänhet. Med datateknikens
hjälp finns i det närmaste obegränsade möjligheter att visualisera och le-

vandegöra parkens utveckling över århundradena, men även mer traditio-
nella litteraturförteckningar ska givetvis f i n nas.

Listor med förbättringspunkter finns upprättade av såväl kommunerna som

av Fastighetsverket och de ideella föreningama. Förbättringsförslagen be-

rör till stor del andra huvudmän än de som upprättat förslagen. I Samver-
kansgruppen finns representanter för huvudmännen. Gruppen avser därför
att bearbeta olika förslag som finns och göra kopplingarna mellan åtgärder,
kostnader och ansvar för genomförandet. Därmed kan ett prioriterat och
genomförandeinriktat åtgä rdsförslag upprättas.

I Samverkansgruppen pågår också en diskussion om innebÖrden av den

kungliga dispositionsrätten för Djurgårdsmarken, föranledd av Stockholms
stads arbete med att ta fram förslag till inrättandet av naturreservat för Nor-

ra Djurgården.

Då hävden och skötseln av den kungliga och den statligt ägda marken till

stor del ligger till grund för värdena i området har Länsstyrelsen också tagit
initiativ till en samordning i dessa frågor. Grönskagruppen, där represen-

tanter för de större markfÖrvaltarna och berörda kommuner ingår, bildades

således i maj 1995. Gruppens uppgift är att samordna den praktiska sköt
seln av Nationalstadsparkens grönytor. Gruppen ska formulera övergripan-
de mål och riktlinjer, som underlag för mer lokala och detaljerade skötsel-
planer. Arbetet förvåntas bli klart i bÖrjan av 1998.
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Utveckla Nationalstadsparken som helhet - en strategi för
det fortsatta arbetet

Övergripande och långsiktiga måt som syftartill att stärka områdets
natur- och kulturvärden samt förbättra människors möjligheter att ta
del av dessa värden ligger till grund för det fortsatta arbetet. Målen pe-
kar dels på behovet av att skydda och bevara dels på behovet av att
utveckla området. Strategin för fortsaft planering ska alltså stå på två
ben - bevarande och utveckling - där bevarandefrågorna dock är en
utgångspunkt.

Arbetet med att bevara och utveckla värdena i Nationalstadsparken har
stöne möjlighet att bliframgångsrikt om myndigheter, markägare och för-
valtare har gemensamma mål för ögonen. Olika åtgärder kan då relateras
till ett sammanhang och ges den önskvärda riktningen.

För Nationalstadsparken finns övergripande mål som kommer till uttryck i

natunesurslagens 3 kap. 7§ och propositionen 1994/95:3 samt i Stock-
holms och Solnas gemensamma program från 1993. I programmet formule-
ras följande utgångspunkler "Områdets lrulturvtirden, naturvcirden och vcirde

f0r friluftsliv och relcreation utgör de vihigaste utgångspunhernaför all pla-
nering rörande området. " Utgångspunkterna kompletteras och utvecklas i

följande principer:

o Området slrall veirnas som en unik ldtur- och naturpark med till parken
vdl anpassad bebyggelse

. Området slrall unecklas för friluftsliv och relcreation i en omfattning och i
sådanaformer som inte slador områdets natur- och lrulturvrirden

o Området slallförbtittras med avseende på trafilcstörningar och andra
miljöproblem
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Principema fungerar som gemensamma mål för kommunerna, Länsstyrel-
sen och andra aktörer. Ny kunskap tillförs emellertid och formerna för ar-
betet utvecklas. En strategi för planering inom Nationalstadsparken kan
därför konkretiseras efterhand. De grundläggande värdena ska dock bestå.

Områdets kulturvärden, naturvärden och värden för friluftsliv och rekreation
utgör således utgångspunkterna för all planering i området. Den övergri-
pande strukturen av gröna oexploaterade marker och bebyggda, ianspråk-
tagna områden ska bestå. Bevarandefrågorna, vården och skötseln av
natur- och kulturmiljöema samt skyddet mot icke önskvärda förändringar
måste komma iförsta hand.

Med utveckling kan åsyftas att stärka värdena i området genom t.ex. upp-
rustning och restaurering av kultur - och naturmiljöer men även nyexploate-
ring av skilda slag. Krafter för bevarande och förändring möts i tid och rum.
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Då behövs klara och förankrade måt, om riktning och tyngdpunkt, som stöd
i avvägningen mellan olika intressen.

Länsstyrelsen har funnit att det är inom fyra områden som arbetet bör
koncentreras de närmaste åren;

. Kunskapen om det historiska landskapets värden måste förbätt-
ras

. Arbetet med kommunemas översiktsplaner ska slutföras

. Staten måste markera sitt intresse och ansvar för parken genom
ekonomiska åtaganden

. lnformationen om parken behöver förbättras

Att förbäftra kunskapema.
lnspirerande underlagsmaterial och information är viktigt för att öka kunska-
pen, förståelsen och medvetenheten om parkens värden. Detta är nödvän-
diga förutsättningar för ett aktivt och initierat bevarande- och utvecklingsar-
bete. Att öka kunskapen om området är därför en angelägen och fortlöpan-
de uppgift. Redan det arbete som gjordes i kommunemas gemensamma
program ökade kunskapen om områdets värden väsentligt" Nya och förbätt-
rade underlag tas nu fram successivt på flera håll.

lnom Länsstyrelsen pågår två p§ekt som båda syftar till att på ett nytt sätt
beskriva och åskådliggöra de kulturhistoriska värdena och sammanhangen i

parken. Det ena fokuserar den agrara markanvändningen och dess foränd-
ring över tiden. Avsikten är att utröna var det finns fysiska spår kvar av
denna tidiga markanvändning. Historiskt kartmaterial är tillsammans med
äldre skriftligt källmaterial och studier i fält utgångspunkten i denna studie.

I ett annat pQekt beskrivs det historiska landskapets immateriella värden,
hur id6er och människors tänkesätt präglat parken och hur id6erna kan av-
läsas idag. Materialet ska visa hur konst, musik och litteratur inspirerats av
parken och hur vi idag kan förstå landskapet genom konstnärers, tonsätta-
res och författares alster.

Underlag som tas fram för att redovisa helheter i området eller t.ex vissa
särskilt betydelsefulla aspekter kan inte täcka in allt inom Nationalstadspar-
ken. Även i det fortsatta arbetet kommer ny kunskap successivt att tas fram.
Det kan ske t.ex. genom utvecklade landskapsanalyser som beskriver och
analyserar det historiska landskapet.

Som ett led i fördjupningen av översiktsplanen för Stockholms del av Natio-
nalstadsparken tas kompletterande planeringsunderlag fram. En sådan
rapport redovisar parkens ekologiska infrastruktur och det skydd som be-
hövs för att utveckla områdets biologiska mångfald. Rapportens huvudsyfte
är att beskriva naturvärdena i biologiska spridningsvägar mellan de stora, i

huvudsak obebyggda naturområdena. Arbetet visar att även naturmiljöer
utanför Nationalstadsparkens gräns fungerar som spridningsvägar och
buffertzon. Detta underlag ska senare vägas samman med material som
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mer beaktar intressen för bland annat landskapsbild, kulturminnesvård, re-
kreation och friluftsliv

Kommunal översiktlig planering.

Kommunemas pågående arbete med översiktsplaner är av grundläggande
betydelse för ställningstaganden till och tolkningar av bestämmelserna om
Nationalstadsparken. Det är i översiktsplanerna som bebyggelsepräglade
områden, områden med naturmiljö eller parklandskap avgränsas och förses
med riktlinjer. Översiktsplanen är ett uttryck för en kommunal vilja och ett
politiskt ställningstagande till utvecklingen i parken. Kompletterad med
Länsstyrelsens granskningsyttrande kan planen ses som en överenskom-
melse mellan stat och kommun om hur lagtexten om Nationalstadsparken
ska uttolkas i parkens olika delar. Översiktsplanen blir därmed ett viktigt
underlag för olika myndigheters bedömning i samband med prövning av
olika förslag till förändringar.

Solna har utarbetat forslag till översiktsplan för parken.

Sedan Nationalstadsparken bildats har Solna kommun tagit fram ett förs/ag
till fördjupad översiktsplan tör Nationalstadsparken. Planförslaget innehåller
en allmän del med riktlinjer för hela Nationalstadsparken och en särskild del
med riktlinjer för Solnas del av Nationalstadsparken. lnga nya inventeringar
eller beskrivningar har tagits fram i samband med planarbetet. Förslaget
bygger i allt väsentligt på det gemensamma programmet 1993. Planförsla-
get var föremål för samråd under första halvåret 1997.

Länsstyrelsen var i sitt yttrande över planförslaget positiv till kommunens
ambitioner avseende områdets bevarande och utveckling. De avgränsning-
ar mellan områden av olika karaktär och bevarandeambitioner, samt an-
givna utgångspunkter och riktlinjer, tillstyrktes i huvudsak. Länsstyrelsen
underströk betydelsen av att förutsättningarna för ny bebyggelse eller nya
anläggningar klart framgår av översiktsplanen. Vidare betonade Länsstyrel-
sen vikten av att bättre samordna Solnas och Stockholms översiktsplaner.
Att fullt ut bedöma om Nationalstadsparkens värden är tillgodosedda kan
göras först när översiktsplanen för Stockholms del i parken är klar.

För Stockholms del har fortsatt arbete givits ny inriktning.

Efter programmet 1993 var arbetet i Stockholm inledningsvis inriktat på att
göra en serie fördjupningar av översiktsplanen för olika delar av National-
stadsparken. Det första av dessa planförslag, institutionsbältet vid Roslags-
vägen (Vetenskapsstaden), återremitterades av stadsbyggnadsnämnden till
stadsbyggnadskontoret med uppdrag att sätta in området i sitt samman-
hang. Kontoret arbetar nu med denna nya inriktning. Planeringens syfte är
att skydda hela Nationalstadsparken i överensstämmelse med de värden
som anges i naturresurslagens 3 kap.7§. Planen ska omfatta ett program
för förbättringsåtgärder, för att stärka Nationalstadsparkens värden och
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minska miljöstömingama. I nämndens beslut om ny inriktning av planarbetet
betonades särskilt:

- Fördj upningen av översilcstp lanen /ör nati onalstadsparken inom he la
Stockholm dr ett utvecklingsarbete som kommer att ha betydelse för upp-
rtittandet av andra nationalstadsparker. Arbetet bör drirför ske i samråd
med ltinssty'elsen, riksantilanrierimbetet, naturvårdsverket och boverket.

- Det finns utvecklade metoder för att vrirdera och klassificera byggnader
lilrsom för natir och landskap. I nati onalstadsparken fi nns eme llertid vcir -
den som bestar av ett samryel mellan bebyggelse och landsl<ap. Metoderför
att beslcriva dessa historiska miljöer bör unecklas.

- Ett viHigt målför planeringen bör vara att utveckla nationalstadsparken

för nationell och internationell htnskaps- och htlturturism.

- Universitetets och högskolornas framtida utveckling och expansionsbehov
måste dislaieras och en langsihig planför dettafastlaggas.

Fortsatt arbete präglas av samordning mellan Stockholm och Solna.
Den allmänna delen i Solnas samrådsförslag tillfördjupning av översikts-
plan togs fram i samråd med Stockholm och kan ses som en bearbetning
av riktlinjema i det antagna programmet 1993. I det fortsatta arbetet är det
Stockholms och Solnas strävan att åstadkomma en planeringsmässig sam-
ordning. Samarbetet syftar till att framställa en samlad planprodukt som
avses behandlas samordnat också i kommunernas beslutande församling-
ar. Mer konkret kan det betyda att kartor, planeringsförutsättningar, plane-
ringsriktlinjer och åtgardsprogram görs till gemensamma redovisningar.

Länsstyrelsens har för avsikt att delta aktivt i det fortsatta planeringsarbetet.
Nya underlag om historiska landskap och agrara landskap ska bl.a. pre-
senteras så att de blir relevanta för fysisk planering.

Länsstyrelsen framhöll i yttrandet över Solnas förslag till fördjupad över-
siktsplan att man inte var beredd att ta slutlig ställning förrän båda kommu-
nerna låg ifas i sin planering. Solna avvaktar nu Stockholms arbete så att
utställning av översiktsplanema kan ske samtidigt. Tidplanen för Stockholm
innebär att samråd om ett förslag till fördjupning av översiktsplan beräknas
kunna påbörlas i september 1998.

Ekonomi.

Redan i rapporten 1996 pekade Länsstyrelsen på att arbetet med National-
stadsparken innebär att olika slag av kostnader kunde uppstå. Samtidigt
slog Länsstyrelsen fast att ansvaret för frågor som gäller finansiering och
genomförande måste delas mellan staten, kommunerna och berörda mark-
ägare, fastighetsförvaltare m fl. Länsstyrelsen avsåg att återkomma i denna
fråga när mer erfarenheter från arbetet med Nationalstadsparken vunnits.
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De situationer där Länsstyrelsen förutsåg att kostnader i och med arbetet
med Nationalstadsparken kunde uppstå, har blivit verklighet, d.v.s;

-för investeringar i olika projeh, t.ex. för att utveckla trafiksystem och kom-
munilationer i enlighet med Nationalstadsparkens syften

-fOr konsalt- och utredningsinsatser och ev. tcivlingsverlcsamhet
- ersrittning till markigare
- kostnader för information m. m.

- forvaltnings- och vårdkostnader
- srir ski lda admini strativa insatser

I den gemensamma delen av Solnas fördjupade översiktsplan påpekas att
åtgärder inom Nationalstadsparken är kostnadskrävande och de två kom-
munerna anser att staten har ett stort ansvar i området. Mot denna bak-
grund menar kommunema att en fond bör inrättas. Syftet med en sådan
fond kan behöva stämmas av mot Världsnaturfondens ijuni 1997 inrättade
"Ekoparksfond".

I de listor över förbättringspunkter som kommer att tas fram i Samverkans-
gruppen kommer såväl omfattning av kostnader som huvudmannaskap att
redovisas. I vissa fall kan ett enskilt ansvar vara svårt att peka ut och ge-
mensamma insatser istället krävas. Länsstyrelsen anser att en fond kan
vara en bra form för finansiering av sådana insatser. Det är naturligt att
staten bidrar med medel till en sådan fond. När åtgärdsförslagen konkreti-
serats ytterligare i Samverkansgruppen kommer Länsstyrelsen att åter-
komma till regeringen i frågan. Det övergripande syftet med ekonomiska
medel ska vara att förstärka områdets natur- och kulturvärden samt all-
mänhetens möjligheter att ta del av dessa.

I särskilda fall kan markinlösen aktualiseras. Situationen kan t.ex. uppstå
om markägare legalt vill genomföra åtgärder som inte ligger i linje med id6n
om Nationalstadsparken. Genomförande av gällande planer inom National-
stadsparken kan innebära att parkens värden hotas. Då skulle ersättning till
markägare kunna utgå för aft förhindra oönskad exploatering. Även frågan
om markbyten kan aktualiseras, så har t.ex. staten annan mark som even-
tuellt kan ställas till disposition.

Gemensam information och marknadsföring.

Samtliga markägare och förvaltare ser förbättrad och gemensam informa-
tion om Nationalstadsparken som en viktig uppgift. lnformation om Natio-
nalstadsparken, dess värden och aktiviteter i området, sker redan. Vanligast
är att insatserna görs enskilt av de olika markägarna och förvaltarna i om-
rådet.

Frågan om särskilda insatser för information om och marknadsföring av
Nationalstadsparken har väckts i Samverkansgruppen. Med utgångspunkt i

de åtgärdsprogram som kommer att tas fram i gruppen kan man utgå från
N

o
@oo
()
oq
)
Eo

(.-



A
w

PM

Dahrm
l-998-0r--14

12 (Ls)

YffW\e-zntz
LÄrussrynusnN I
Slocxnorus LÄN

Planenheten
Mikael Wallin

att vissa marknadsföringsinsatser lämpligen görs gemensamt. Också
marknadsföringsinsatser behöver bedömas utifrån vad området kräver - det
kan bl.a. handla om att hänvisa besökare så att minsta möjliga slitage upp-
står.

De olika parterna är förvissade om att det ligger ett mervärde i att gemen-
samt lansera området. Med de ideella föreningarnas inträde i Samverkans-
gruppen har förutsättningarna ökat för en mera offensiv hållning i frågan.

Ett led i aöetet med att göra parken känd är namnfrågan för området. En
logotype för området, som delvis är avhängig namnfrågan, har också aktu-
aliserats.

Planeringsläget i området vid södra Brunnsviken

Planeringsfrågor som aktualiseras vid södra Brunnsviken är bl a ut-
vecklingen av områdena vid Nontull och Albano, lösningen av entr6er
och tillgänglighet till parken, båtklubbarnas framtida förläggning, beho-
vet av gröna korridorer och åtgärder för att reducera de omgivande vä-
gamas inverkan på parken.

Området vid Norrtull
Solna och Stockholms kommuner är numera överens om hur området
kring Norrtull ska utvecklas. Ett samarbete pågår inom ett större områ-
de över kommungränsen. De båda kommunerna har också gemensamt
köpt in och rustar f n upp den s k Hagaterminalen som ska ges en en-
tr6funktion.

Vid redovisningen av det gemensamma programmet 1993 hade Stockholm
och Solna skiljaktig uppfattning om ev. ny bebyggelse vid södra Brunnsvi-
ken på den s k bensinstationstomten. Av olika anledningar kom avsedd
exploatering aldrig till. Kommunerna är numera överens om hur området
kring Norrtull ska utvecklas.

Norrtullsområdet är det enda stället i Nationalstadsparken där gemensam
kommungräns Stockholm - Solna förekommer på land. Länsstyrelsen har
tidigare framfört att sambandet mellan områdets olika delar (ABA-tomten,
Stallmästaregården och bensinstationstomten) "är så starkt att kommunerna
bör komma överens om ett gemensamt ställningstagande utan hänsyn till
kommungränsen." Ett samarbete pågår nu inom ett större område över
kommungränsen. Kommunerna har identifierat Norrtullsområdet som en
viktig entrå till Nationalstadsparken. Den pågående planeringen för väg-
tunnlar samt omdaningen av ytvägnätet och parklandskapet har detta som
en utgångspunkt. I arbetet deltar även SL och Vägverket. Ett ytterligare
exempel på det kommunala samarbetet är Stockholms och Solnas gemen-
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samma inköp och upprustning av den s k Hagaterminalen, som ska fungera
som entr6 och informationscentrum i denna del av parken.

Albanoområdet

Stockholms kommun anger industri- och lagerområdet vid Albano som
ett omvandlingsområde att användas för institutioner och forskning.
Enligt Länsstyrelsen är detta det enda område i hela Nationalstadspar-
ken där större förändringar är möjliga samtidigt som vissa åtgärder bör
kunna bidra till att bevarandevärdena tillgodoses och t.o.m. utvecklas
till det bättre.

I programmet från 1993 framfördes att industri- och lagerområdet i Albano
med fördel kunde genomgå en omvandling för att användas för institutioner.
Länsstyrelsen delade det i programmet framförda kravet på att den nya
bebyggelsen måste utformas med hänsyn till institutionsområdets och land-
skapets karaktär samt läget nära Brunnsviken och Norra Djurgårdens nä-
rområde.

Mot bakgrund av den begränsade tillgången på mark som är möjlig för för-
ändringar anser Länsstyrelsen att kommunen noga måste överväga de
långsiktiga krav och behov som behöver tillgodoses i det aktuella området.
Ev. ny bebyggelse måste också planeras och utformas utifrån de förutsätt-
ningar som det historiska landskapet ger.

lnom Stockholm pågår planering för området Albano - Kräftriket som bl a
innebär att Roslagsvägen bör byggas om med smalare körbana än dagens.
Vidare kan vägsystemet inom Albano åndras i samband med förändring av
bebyggelsen. Säkra och miljöanpassade gång- och cykelvägar kan komma
till, bl.a. för att förbättra passagen över Roslagsvägen och Värtabanan.

I underlaget om den ekologiska infrastrukturen pekas Albanoområdet ut
som ett strategiskt läge där ny natur och park kan skapas i samband med
ändrad markanvändning. Avsnittet har förutsättningar att bli en viktig länk
mellan Norra Djurgårdens grönområden och södra Brunnsviken, inte minst
för människor om säkra och tilltalande gångförbindelser över Roslagsvä-
gen kan ordnas. En strategiskt viktig aspekt i planeringen av Albanoområ-
det är enligt Länsstyrelsens uppfattning att se till att Nationalstadsparken får
en tydlig entr6 också från Roslagstull.

Fvsikcentrum
Regeringsrättens väntade beslut avseende Fysikcentrum kommer att
ytterligare, utöver de av Regeringsrätten redan meddelade domarna
beträffande detaljplanerna för Norra Länken delarna vid Norrtull och
vid Värtan, att precisera den juridiska tolkningen av 3 kap. 7 § andra
stycket NRL.

Detaljplan för Fysikcentrum är för närvarande föremål för rättsprövning.
Skälen är i huvudsak att Länsstyrelsen enligt klagandena inte företagit nå-
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gon prövning av motstående allmänna intressen, att regeringen ändrat sta-
dens beslut att anta detaljplanen på ett sätt som strider mot PBL och att
detaljplanen strider mot bestämmelserna i NRL.

Sveaplans ovmnasium
Länsstyrelsens beslut att fastställa detaljplan för gymnasiet har tidigare
överklagats till regeringen. Länsstyrelsen anser att det kommande
ställningstagandet från regeringen i det överklagade planärendet har
stor principiell och pedagogisk be§delse när det gäller att öka förstå-
elsen för statsmakternas inställning till vad som är tillåtet och inte tillå-
tet i Nationalstadsparken.

Den planerade utbyggnaden av Sveaplans gymnasium i början av 1990-
talet kom att bli upprinnelsen till det stora engagemanget kring områdena
Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och Djurgården. Gymnasiet och dess tilltänkta
utbyggnad blev symbolfrågan när det gällde att verka för ett skydd av det
område som så småningom lades fast som Nationalstadspark.

Båtklubbar
En omgruppering av båtklubbamas bryggor och flyttning av uppställ-
ningsplatser skulle förbättra tillgängligheten i området och kontakten
med vattnet.

Båtklubbar, med dess uppställningsplatser och bryggor, i södra Brunnsvi-
ken bör i läge och utformning anpassas till Nationalstadsparkens övergri-
pande värden" Båtklubben i södra Kräftriket bör med hänvisning till land-

skaps- och kulturvärdena i parken flyttas till annan plats och området an-

läggas som en strandäng. En omgruppering av bryggorna bör ske så att en

större del av vattenspegeln mot Hagaparken och Kungliga begravningsplat-
sen blir synlig.

Vägar. oåno- och cvkelvägar

Genomförs utbyggnaden av Norra Länken som tunnel under området
kan trafiken på Roslagsvägens södra del intill Brunnsviken minskas
och vägbredden begränsas. I samband med detta planeras att ge vä-
gen en mer parkliknande inramning bland annat genom plantering av

träd. Vidare avlastas Sveavägens norra del och Cederdalsgatan samt
trafikplatsen vid Roslagstult så att dessa trafikmiljöer kan förbättras. En

annan åtgärd som möjliggörs är att stänga av Björnnäsvägen och Ba-

ron Rålambs väg för biltrafik.

lnom området vid södra Brunnsviken finns inom Solnadelen en från 1993

lagakraftvunnen detaljplan för vägtunnlar vid trafikplats Norrtull och bro över

Uppsalavägen. Planen är samordnad med Stockholms detaljplan för del av

Norra Länken (Norrtull-Roslagstull). 
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Ett planarbete för ytvägutformningen pågår i nära samaöete med Stock-
holm för samordning inom ett stöne område över kommungränsen. Avsik-
ten är att planen ska antas under första halvåret 1998.

Planeringen för Norra Länken inom Stockholm awaktar. Regeringsrätten
har upphävt regeringens beslut att avvisa överklagandena och återförvisat
målet till regeringen för ny handläggning. Stockholm inväntar besked från
regeringen.

Under tiden har Vägverket återkallat de fastställda men ej laga kraftvunna
arbetsplanerna för hela Nona Länken som legat hos regeringen för pröv-
ning, för omaöetning. En ny miljökonsekvensbedömning görs i anslutning
till detta. I samråd med stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen har Väg-
verket studerat olika möjligheter för att anpassa detaljplanen för Nona Län-
kens första del (Norrtull-Bellevue) till lagstiftningens krav.
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