
§

:r

i

AWIKANDE MENING Bilaga 1

2019-96-21713

Awikande mening angående yttrande till regeringen angående Länsstyrelsen uppdrag
att tillsammans med Solna och Stockholms kommuner att redovisa planeringsläget m.
m. inom området södra Brunnsviken.

av ledamoten Brit Rundberg
sid4rad3ff

L "Regeringsrätten prövar sker i detaljplaneprocessen." Bör ges foljande lydelse

En närmare analys av lagtextens uttryck och dess innebörd görs lämpligen i den
översiktliga planeringen. Därmed skapas full respekt for lagens bokstav samtidigt som
lagens syfte att bevarandet går att forena med viss exploatering kan tillgodoses. En väl
genomarbetad översiktsplan ökar forutsägbarheten infor sådana forändringar som
aktualiseras, men som kanske inte ens är kända nåir planen tas fram.
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SOLNA STAD Utdrag

Kommunstyrelsen 1997-12-01

§ 2e5

REDOVISNING AV PLAI\ERINGSIIIGET M.M. INOM ON,UiÅPPI
söona. BRUNNSYIKm{ (K5 6U}/9O

r rnssq6gfueu har i skrivelse tiU Soloa stad begärt in en redovisning av
planeringsläget i rubricerade område.

Stadsbyggnaddivisionens skrivelse den 20 november 1997 föreligger.

Noteras at stadsbyggnadsdivisionens slrivelse ska justeras, så atr det klarare
frangår at de nämnda förslageu änru inte är finansierade utan "skall finensislag
'på otika sätt'.

Yrkanden

Andcrs Guståv (m) avger yrkandc i clilig[et uredbilaga 3 till protokollet.

K G Svenson (s) yrkar bifalt till lagt ftrslag.

hposition

Ord$randen konstaterar au det frreligger två olika 6rslag dels lagt frrslag, dels
Anders Gustävs (n) yrlande.

Ordförand€n sEller proposition på de bäda frrslagen var för sig och fioner an
kommunst5nelsen bifallit lagt förslag.

Konmustyrelsen bestutar

att godkäma redovisningen, samt

Att iDsäDda skrivelsen tiU Lässstyrels€n i Stoctåolns liln.

Reserration

Anders Grståv 4nmäler för (m) resenation Bot beslutet till förnfu för eget

yrkaode.

E}rPn,j2M
Tånsstyrelsen i lan + Sadsbvssoadsdivisiouens reviderade slaivelse
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Korrnunstyrelsens protokol'l den 1 december 1997, § 295, bi'laga 3

Moderarerna JlÅ

BILAGA 2

(_

Kommunstlpelsen I gg7-l 2-01

Ärende 10: Redovisning av planeringslåget m.m. inom området södra
Brunnsviken

Yrkande av den moderata gruppen

gE godkänna rcdovisningen med vad nedan,anfö,rs, samt

gE insända shivelsen till r xnsstyrplsen i Stockåolnrs län

Avsnittet om hur Solna och Stockholm genensarDt skalt utnyttja före detta Haeater-
minalens bygguad och mai* utgår.

Punlft 6: Trafikuweckling inom parkcn, kompletrcras ned ftiljande tillägg innan
si-sla meuingen "....god tiilgtfngtighet ochför att minstu genomfänstrslcanl Solr*
Alla tanktr pä att ersötta till cxempel Nona lihrtcctu sttttjirande ,*a a"n så lulta-
fu Arlodalthken awisas bestänzt."

Moderaterna i Solna l6mmunfirllmäktigegnrppen
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SOLNA STAD
Stadsbyggnadsdivisionen
Jacob Cederstrom

Dnr 196

SCLi\:,N. STAC
;(0lriiyil"iiuLEliiii\ieSK0liT0§F

Ink.

Till kommunstyrelsen
6' ?6i

('--

(_

Redovisning av planeringsläget mm inom området södra Brunnsviken
I skrivelse 199611-21 har regeringen givit Uinsstyrelsen i Stockhol$ län i uppdrag

att tillsarrrm4ns med Stockhqlms och Solna kommr:ner redovisa planeringsläget mm
iuom ett området södra Brunnsvikeu. En skivelse i åireudet som $/ar på regeriagens
begåiran foreligger fran stadsbyggnadsdivisiouen.

t
Kommunqtrelseo föresUis besluta
att godkiinna föreliggande redovisning samt
att överliimna den till länsslyrels€n i Stocttolms Hn.
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SOLNA STAD
Stadsbyggnadsdivisionen
Jacob Cederstrom

1997-11-21
rev 1997-12-A2

Till Låinssqrrelsen i Stockholms liin

Redovisning av planeringsläget mm inom området södra Brunnsviken
I skivelse 1996-l l-21 ställd till Uinssqrrelsen i Stockholms lan har regeringeq med

stgd_i 9 t"p 2 § NRL, givit låinsst5nelsen i uppdrag atr tillsammans med Stockholms
cch Solna kornruner redovisa planeringsläget mm inom ett området södra grunns,ri-
ken. Ornråders avgråinsning anges på bifogaä karta
6 kap 2 §- NRL' Regeingenfir i isstlalt beslyu au cn ellerlleru lommuner sbll redovisa till rcge-ringcy cllcr någon annqt myttdighet lur bmmuncn i sin plotering enkgt /or o"n iiUii) *rq

an dllgodose efr irrfr?sse som fir htshällningcn mcd natuz;sorrl-lswtigå ,rryrraiini-ifäi 
"^atotill rcgeingen om detuppbmmer bchwayiatq reawbningn.

Planläge

Solaa har utaöetat ettförslag tilt fcirdjupad öv*siktsplm for nationalstadsparken
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdeq j*u.ri 1997, iom innehåller a.f,.n'afnan
9.1 f.-0 riktlinjer för hela nationalstadsparken och dels en sänkild del med ,ilrtin;r,
för Solnas del av nationalstadsparkea fhnnirstaget utaöetades i niira kontakt med
!!q{,n:mr stadsbygnadskontor. Det var foremåt for sarnråd under fiirsta Uaivaret
1997. En samnanstii[ning av remisqrttranden bifogas denna redovisning. Även Oet
fortsatta planaöetet kornmer att ske i Dåra samarbete med Stockhotå i qrfte att
framstålla en samlad och vtil samordnad planprodukt som också ska kunna beirandlas
sarnodnat i komrrunernas beslutsprocesser.

Inom området vid södra Bnurnsviken finns en 1993-10-21 laga laaftwnnen detatj-
plan tor vägtunnlar vid trafikplats Norrhrll och bro over Uppiala't tg.n. Denna plan
omfattar bl a rätt att utfora tunnlar for vägramper mellan E4-Uppsalivägen och Nor-
ra Liinkens outbyggda del öster om Norrnrll i StocL*rolm. planen åir samordnad med
Stockolms detaljplan for del av Norra länken sorrnrl-Roslagsnrll).
För ett område omfattande del av Uppsalavägen vid Norrtull från llaga södra trafik-

plats till gränsen mot Stockholm som även innefattar mark och vatten väster om Upp-
salavägen finns ett detaljplocttppdrag från byggnadnämnden till stadsarkitektkonto-
ret. Planuppdraget gavs ursprungligen år 1992 och samråd skedde 1993 om ett plan-
forslag med tunnlar och omdaning av ytvägniit och parklandskap. Begrtinsade äehr
av detta planfonlag med vägnrnnlar Elm fordes vidare till antagande och den sk ,'tun-

nelplanen" vann laga kraft enligt ovan. Förnyat samråd med annan ywtigudormning
genomfordes under 1994. Efter samrådet beslutade byggnadsniimnden i januari 1995
att planarbetat slarlle avbrytas. I november 1996 beslutade bygnadsnämnden att plan-
arbetet sl«rlle återupptas, varvid mark for vägar ej skulle medge utrymme for bilav-

Dokumcnt NATIONALIfi)
DostaOrcss:
Solna stad Stadshusct 15 tr vr 0g-734 20 00 73423nStadsbyggnaddivi§onen E-pocc jacohcdcnrom@solna.sc dir Og-734 266g
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giftstationer. Planaöetet pågår. Det bedrivs i niira samaöete med Stockholm fbr
samordning inom ett större ornråde över kommungränsen. Ett rerriderat planforslag
kan stfilas ut men, med fuinsyn till att lang tid forflutit sedan samrådet 1994, Over-
vägs fornyat samråd. Avsikten iir att planen ska antas under forsta halvåret 199'3.

Eäosyo till nationalstadsparkens natur- och kulturvärden

.I forslaget nll fördjupad översldsplot redovisas vad som planmris5igl lntivs med
!T"y" till nationalstadsparkens natur- och hrlturvtirden dels ifor, 

", i.o.rAta rikt-
linjer för hela nationalstadsparken och dels i form av riktlinjer for delo-mråd.o ino,
§olo* del av nationalstadsparken- Inkomna qnnpunkter under samrådet ,-rt.rAr*-
heter av rätt$ll ska.ligga till grund för bea$etning och kompletteringar., pl-forl._
get. I den fiirdjupade-örersiktsplanen avses stratagier fiir områdets skydq skotsel,
användning och uwecHing att beskriras på ett mer ingående sätt än i ;hnfudaget.
Angående strategier, se äveo nedan

-Detaljplaneområdet vid Norrrull liggo endast delvis inom nationalstartsparkea. Så-
lunda ligger frstigheterna 6gd stailmåistaregårderd fd Ilagaterinalen och if.g. t ,gr-
åus samt Annerovtigen inom nationalstadsparkens grtinsei medan Uppulavalen och
ytor väster dtirom ligg* utanfrr. planen innebär inget intrång i paridanastäp eUer
naturmiljö, ej heller skador på det historiska landskapets ,atur- öch hrltunÅaen iö\dgt. t
Trafiken i tnnnlarna till Norra lanken österut inebär minskad trafik i ytliiget och diiri-

gelgm minskat tfilcball* mot parkeo. Dessutom kan bullensdd-utdras som yt_
terligare reducerar bulret under forutsätting att ett bullensd gi, uo sådan rtfor.-
ning- som iir forenlig med högt stållda trav lå kndskapsbild;& I sarrband med utfo_
rande av tunnlarna avses Uppsalavtigens lage ovan jorä att flyttas ett stycke vtisterut
vilka innebär atL stodområdets ptoniyiOreaaai och forstiirks

I planarbaet stnderas fOnrtsiittningarna för bittrafik/ttden, fronlomtighet för fus-tffq\ oc! SbtS- och cylcelförbhdelser till parkpnfran Vasastaden och-frånijukhus-
området. Dessa firnktioner skall lösas utan avkall på stadsbild

Ett begrtinsat antal trad kontrner att frllas på Karolinska Sjukhusets område och
även i parkornrådet vid Tullhusen. Aviktsr iir att minimera trädfalningar som foror-
sakas dels av tunnelaöeten från ytan och dels av trafisrovisorier under byggtiden.
Det senare gåiller for några triiden vid tullhusen. Samtliga dessa träd står utanfor na-
tionalstadsparken.

En lambinerad jbt»tigs-, gots- och cylcelbro ska ersätta befintliga jtirnvägsbroar
vilket kommer att medfora en avsevärd höjning av landskapets estetiska värde. Tun-
nelmynningar ska ges en arkitehonislct högklassig utformning. Ett ventilationstorn
som tillika med ntirnnda anordningar planeras strö( utatrfor parkens gritns filr en sådan
låg höjd att det knappt sps fran parken och inte kan anses medfora påtaghg skada på
dess värden.

En ideskiss medfArkngnng av vcigtmnlona med ca 200 m norut i Uppsalavägen
har tidigare redovisats och ingär i planuppdraget. En sådan åtgiird, som innebär en
fullstlindig ombyggnad av Haga södra trafikplats, sl«rlle medfora avswärda land-
skapsmässiga fordelar, minskade bullerstörningar, och höjd trafiksäkerhet genom bät-
tre orienteöarhet for bilisterna. Åtgiirden åir ofinasierad och resurser for planutred-
ning av idöskissen trar hittills saknats.
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Snllmtistregbden kommer enlig detaljplanefiinlaget att ges en byggrätt for en
hotellannex i wå vaningar med vind och med god anpassning till befinifigt byggnads-
sätt. Det kan ske utan intrång i natur eller parkområde. Stallmlistaregårdeos äUruto"
verksamhet sedan 1600-tal med ett byggnadsbestånd som sfitndigt genomgfut
foriindringar utgör dess ftimsta kulturvtirdi. tfumpleueringen med en [otelldel ri, ett
Daturligt led i viirdshusets historia och trweckling

Fastighetet med f d Hagaterminalen är numera i StockhoLns stads och Solna stads
ägo. Marken kommer att omvandlas med utökade parkytor och minskade asfaltytor
for trafik och parkering. Syftet-ar an göra platsen till en vacker entr6 till llagaparken
med god besökssevice. Den befintliga byggnaden kommer att utnyttjas i Aetta-s5rfte.

Haga tingshtu kommer a!! m skyddsbestiimmelser så att ortqiören bevaras. Ägaren
Statens fastigbetwerk upplåter f n byggnaden for kommersiell användning

§trategier

Ansrraret för nationalstadsparkens skydq vånd, aqvandning och uwecHing åvilar ett
flertal p.rt.r. Eu gott resultat kräver samverkan'mellan farterna och utiecking av'strategier 

som pekar mot gem€nsasma nåI.

Kommrmerna är viktig parter, de stora statliga markiig;arna och nyttjaroa likaså.
Föreningsliv och Aivilligorganisationer, som utgor avseväda folkliga,åoi*rr, har del
i ansrraret och b6r medverka i uwecklingen av strategier. Staten gänom 6.n kungtiga
dispositionsrätten har historistr sett haft den alka st6rsta st"atedska positionen. Re-
gerin-g o-ch riksdag bar geoom lagstiftningen åttat da i nutid mest U*yaetefulla sta-
tegislo beslutet. Ävm fortsiittningsvis b«ir stateo genom regering o.i ,if*aag ta ett
stor medansrrar.

Genom den komrnrnala planeringen bör man medverka i utvecklingen av strategier,
men det maste betona,s att dst är ett aöste somoåste ske i samaöete med de anara
parterna. På frljande områden före&ller denvihigt att srategierutvecklas.

1. Föntärkt s§dd. Natrresurslagen verkar genom andra lagar. Behovet av ssdd
genom naturresora! naturvårdsområdeq byggnadsminnesforklaring detaljplaner,
områdesbestiimelser mm bör ingå i en strategisk bedOrnning. Både i Solna octr§tock-
hotn har sådana 6gd6mningar kommit till uttryck.

2. Vård och skötsel Byggnadwård, oaturvår{ skogbruh odling, vattenvård mm är
viktiga områden att ntreda och att finna lZimpliga former for ansvar ssh finansiering.

3. Nationdstadsparkens användning. Den huvudsakliga rrarkanviindingen regleras
genom planer och bygglov enligt plan- och bygghgen. Dåinrtöver bör finnas en all-
män policy for vilka aktiviteter som bör stimuleras eller stiivjas inom parkens olika
delar. Det gtiller nattrrliv, l«rlturwenemang idrottstiivlingar, turisrn, nöjesliv, busliv
etc

4. Utveckling av parkmässiga lwaliteter. Restaurering av historiska parker, for-
ståirkning av svaga natursnmband och finansiering av sådana åtgtirder bör ingå i en
samlad strategi. Åven åtgtirdsprognm som syftar till att öka tiflgtingligheten och
minska störningar bör inga i stragierna. Anläggningar som §,r'ftar till att höja parkens
attralction och dess natur- och kulturvärden måste prövas mot lagens regler om ska-
dor och intrang och fortrållningssättet klargöras i en strategi.

5. Bebyggelseutveckling inom parken. En av de mest våisentliga frågorna att for-
mulera i en strategi gtiller på vilka villkor nybyggrader fiir uppforas inom

NATIONAI.IOO
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nationalstadsparkeq dels med hänqrn till lagreglerna och dels med htursyn till behov
och tindanåI.

L

6. Tralikutveckling inom parken. Då trafiken utgör ett av de störta hoten mot
parkens natur- och l«rlturvtirden måste ett fortråflningssätt till dess negativa effekter
behaadlas i em stragetishgöar. Sanrtidig är vissa trafikanläggningar forutsattningar
for en god tilgtiogligh*. Åveo dessa intressen bör behandlas.

7. Information och utbildning. Croda hrnskaper om nationalstadsparkeru våirden är
en viisentlig fontsatting for ut dess ssdd ska hrnna uppriitthälas, att den används
på ett klokt siitt och att den ska utvecklas så att dess veirden frrsttirks och inte for-
yanskas. Forskning tantaggeing och utredningsverksamha har ett permanent
beräuigande. Fönrtom resultatet i form av fakta innebä verlsamheten som sådan att
kunnig folk utvecHas. Utbildning och information bör ges i många formq och i
många sammanhang inom parteo och i samhallet i övrigt. Hur detta sta ste och vilka
resumer som kävs bör ingå i d* strategiska aöetet.

t. Samtad bild av finansiering. ÅtgårAer 1y slike slag som berörts onan skall finarr-
sieras på många olika säU. Det är önshårt att, skapa en god helhetsbild av de
Srskilda och andra f,nansieringskiillor son kan komma nationalstadsparken tillgodo.

L
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Dnr 1997{}013740

Lr

gÅNsrrun Årexpr

Handläggarc:
Arne Frcdlund
Tfrr 08-508 28230
Katarina L6fuenhaft
Tfrr 08-508 27 254

r997-l l-18

Stadsbyggnadsnämnden

Iågesrapport fiir natonalstadsparken och anmälan av rapporlen
'Nationalstadsparkens ekologiska infrastrukhrC'

FÖRSLAG TILL BESLUT

l. Iågesrapporrcn för nationalstadsparken läggs till handlingarna
2. Nämnden noterar anmälan av rapporten "Nationalstadsparkens ekologiska

infrastnrknrt''

()nr, hi,,rn,a; lilr,H
Eva Henström Mats Pemer

sffiG
Arbetet med nationalstadsparken fortsätter med utgångspunkt från nåimndens

uppdrag till kontorct. I en bifogad lägesrapport ger kontoret en kortfattad
redovisning av planeringsläget.

Som ett led i planeringen låter kontoret olika experter §ammanstiilla planerings-

underlag. En första delrapport, "Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur"
har utaöeuts av kontorcts srategiska avdelning.

Bilaga l: Lägesrapport
Bilaga 2: Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur
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Liigesrapport

I bifogade lägesrapport (bilaga l) sammanfanar kontoret planeringsläget i
nationalstadsparken. På uppdrag av stadsbyggnadsnåmnden gör kontorct en
fördjupning av Stockholms översiksplan. Upplaggningen av arbetet godkändes
av nämnden den 5 septcmber 1996.

Planeringens syfte är an skydda parkens kulnrr- och naturvärden och dess vårde
för friluftsliv och rekrreation. Planen ska även omfatta eu program för
fööättingsåtgärder för att stärka nationalstadspartens vården. I nämndcns
beslut betonades att etr måt är an uweckla nationalstadsparken för nationcll och
inrcrnationell kunskaps- och kulturturism. Vad gäIlerplaneringsförutsånningar,
planeringsriktlinjer och åtgerdsprogram eftersträvar kontorct ur långgående
samodning med Solna

Den genomförda och pågående råttsprövningen av detaljplaner inom national-
stadsparken har delvis ändrat planeringens förutsänningar och visat behovet av
bättre underlag 6r an tolka naturrcsurslagens bestämmelser. Nationalstads-
parkens gräns är endast översiktligt angiven och bchöver prcciseras. Områden
där intrång inte får ske behöver skiljas från i huvudsak rcdan exploaterade
områden dar åtgärder kan vidtas om det historiska landslcapets natur- och
kulturvärden inte skadas. Enligt en rcviderad tidplan kan samråd om en förslag
till fördjupning av översiktsplanen påbörjas i september 1998.

Uppdraget an ta furn ett förslag till naturreservat för Norra Djurgården är i
stort sett slutförr Samråd har hållits med berörda parter. I kontorcs forslag
ingår föreskrifter för allmänheten, fastighetsägarc m.fl. och en rådgivande
skötselplan. Till stor del stämmer förslaget överens med den praxis som
Kungliga Djurgårdens Förvaltning rcdan tillämpar för sin del av området.
Emellertid iir Kungliga Djurgårdens Förvaltning weksamma att biträda
förslaget med avseende på Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgårds-
marken.

I lägesrapporten ger kontoret en mer detaljerad rcdovisning för södra Brunns-
viken. Det beror på an rcgeringen i en skrivelse den 2l november 1996 har
givit låinsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Stockholm och Solna
redovisa planeringsläget i dena område.

Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur

Som ett led i aöetet med fördupningen av översiktsplanen har stadsbyggnads-

kontorcts suategiska avdelning utarbetat en raPPort'Nationalstadsparkens
ekologiska infrastruktur - underlag till fördjupning av översiktsplanen för
Stockholms del av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården" (bilaga 2). Den är den första av en serie planeringsunderlag av

olika experter.

Rapporten handlar om nationalstadsparkens ekologiska stmktur och det skydd

som behövs för att utveckla parkens biologiska mångfald. I rapporten rcdovisas

naturmiljoer och nanlrvärden som behöver beaktas i fortsatt planering inom

parkområden, bebyggelseområden och kulturområden. Aven naturmiljöer
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utanför nationalsudsparkens grans frrpgerar som.spridningsvägar och
buffertzon.

Rapportens huvudsyfte är att beskriva naturvärden i biologiska spridningsvägar
mellan de stora, i huvudsak obebyggda nanlrområdena. Som grund för arbetet
ligger en biotopkarrcring som tagits frarn i en samarbete mellan stadsbyggnads-
kontoret och Stockholms universitet. Rapporten ger stöd för det fortsana
planeringsarbetct genom an;

* redovisa förslag till åtgärder som priorircras från naturvårdssynpunkt* avgrånsa delområden och nanarmiljöcr som priorircras* ge 6nlag till slsyddsinstrument* redovisa aspcktcr som bChöver uuedas i sanrband mcd fstsatt plancring.

Vissa områdcn lnäver speciell uppmårlsamhct F;rcmpelvis är ckbackar och
naurstränder av särskild betydelse för parkens ekosystem. En antal värde-
kårnor har naurrvärden som & omöjliga att åtcrskapa inom övenkådlig tid. Det
gäller områden med en flora och fauna som uwecklats genom århundraden av
bete och slåtter och som kunnat dröja kvar på vissa platser inom parken.

I delrapporten rcdovisas slusatsen an naturesursl4gens bestämmelser behöver
kompletteras. De stora naturområdena (kärnområdena) kan från naturvårds-
synpunkt s§ddas bäst som naturreservat med hjälp av naturvårdslagen.
Naturvärdena inom spndmngsvägar och bufferuoner kan bevaras genom plan-
och bygglagens och kulturminneslagens bestämmelser. För hela området
behövs en ekologiskt anpassad skötsel som tar hänsyn till miljöns betydelse
som en del av nationalstadsparkens ekosystcm. Bedömningarna i rapporten ska
senarc vägas samlrran med slutsatser från andra synpunkter som mer beakttar
intresscn för bland annat kulturminnesvård, rckrreation och frilufuliv.
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Innerstaden plansektionen

Arne Frcdlund
tel508 28230

rÅcnsupponr

Fördjupning ay Stockholms övensilitsplan

Stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden med en

ftrdjupning w Stockholms övcrsibsplan med avsccnde på nationalstadsparken.

Aöercts upplaggning godkåndes av nåmnden den 5 scptembcr 1996.

Tidplancn för aöetct har revidcrats eftcr stadsbyggnadsnåmndens senaste

ställningstagande. Samråd om ett förslag tiU Erdjupning av översiktsplancn
bcräknas kunna påborjas i septcmbcr 1998. Det fortsatta arbetet awaktar
regeringsråttens pröming av detaljplanerna för Nona l;änkens mellersta del

@oslagstull-Frcscati-UgglevikslGllan) och kvarrcret Ruddammen
(Fysikcentnrm). Rånen har tidigare filllt Norra Länkens första del (Norrrull-
Bellevue) och godkänt dess sista del (Ugglevikskallan-Värun) inklusive ett
ventilationstorn vid Rynantadion. Dornstolens tillämpning av lagen får
konsekvenser för planeringen i området.

Planens inriktning

Arbetet var från början inriktat på att göra en scrie fördjupningar av översikts-
planen för olika dclar av nationalstadsparken. Eftcrrcdovisningen till niimnden
av samrådet kring den första av dessa planer, institutionsbätet vid Roslags-

vägen (Vetenskapsstaden), gav nåmnden kontorct dircktiv som innebar en

återremiss med uppdrag att sätta in områdct i ett helhetsperspektiv. Kontoret
giorde bedömningen att aöerct borde uwidgas till aa avse hela nationalstads-

parken i Stockholm och att ett nytt samråd borde genomföras.

Den förandrade inriktningen godkändes av nåmnden den 5 scptember 1996.

Planeringens syfte är att skydda hela nationalstadsparkens kulnrr- och

naturvärden och dess värde för friluftsliv och rckreation. Planen ska även

omfatta ett program för förbåttringsåtgärder för att stårka nationalstadsparkens

värden och minslca miljöstörningarna. I nämndens beslut bctonades såirskilt:

* Fördjupningen av översiktsplanenfiir rutionalstadsparken inom hela

Stockholm är ett utvecHingsarbete som kommer att lu betydelse ft)r
upprönandet av andra rwtionalstadsparker. Arbetet bör därfiir ske i
simråd med lcnts sryrelsen, rtksantiloarieömbetet, naturvårdsverke t och

boverket
* Det finns unecklade metoder ftir att vördera och klassificera byggnader

lil<säm ftir rurtur och tandslcap. I rutionaktadsparken finns emellertid

vördei som består av ett sanupel mellan bebyggelse och landsl<ap'

Metoder ft)r att besbiva dessa historiska miljöer bör uoecHa*

a
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* Ett vibigt mål ftir planeringen bör vara an unecHa nationalstadsparken

fiir tutionell och intemationell luruh,aps- och lcalturturism.
* Universitetets och högslalortus framtida unecHing och expansionsbehov

måste dislcuteras och en långsibig planfiir detufastlöggas.

Den genomförda och pågående rättsprömingen av detaljplaner inom national-
stadsparken har visat behovet av bätte underl4g 6r att tolka nanrresurslagens
bestämmelscr. Nationalstadsparkens gräns behöver prcciseras. Områden diir
intrång intc fär ske behöver skiUas från i huurdsak rcdan exploaterade områden
där åtgärdcr kan vidtas om det historiska landskapeu natur- och kulturvärden
inte skadas. Villkorcn för förandringar i olika bcbyggclscområden bör
klargöras.

Som ett led i arbctet med fördjupingen av översiktsplanen sammanstiills olika
planeringsunderlag. En delrapport'Nationalstadsparkens ekologiska
infrastruknr" har utarbetats av stadsbyggnadskontorcs strategiska avdelning.
Vidarc pågår en inventering rörande bebyggelsc och bebyggelsemiljoer, vilken
görs av stadsmuseet på gatu- och fastigheskontorets uppdrag.

Samordning med Solna

Solna stad arbetar med enftirdjupning av Solnas översiktsplan för national-
stadsparken. Kommuncrna eftersträvar an samordna planeringen. Vad gäller
kartor, planeringsförutsättningar, planeringsriktlinjer och åtgardsprogram frnns
goda möjligheter till gemensamma redovisningar.

Som gemensam förutsåturing för Stockholms och Solnas planering gäller
huvudprinciperna i det '?rogram för planering av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården", vilket godkändes av fu llmäktige i respektive
kommun under 1993. Dessa principerär;

Området skall vörnas som en unik kultur- och tuturpark med till parken
völ anpassad bebyg gelse
Området skall utvecHas ftir friluftsliv och rekreation i en omfattning och i
sådtttaformer som inte skadar områdets natur- och kulrurvörden.
Området sl<all fiirböttras med avseende på trafilcstörningar och andra
miljöproblem

Solnas förslag till översiktsplan har varit förcmåI för samråd under första

halvåret 1997. Det innehåller bland annat en allmän del med riktlinjer för hela

nationalstadsparken som utarbetats i samråd med Stockholm. Denna del utgör

en bearbetning av de riktlinjerna i kommunernas gemensamma program från

t993.

Naturreservat

Fullmäktige gav i september 1993 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i

samråd med gatu- och fastighetsnämnden ta frant fönlag till naturreservat eller

andra relevanta bevarandebeståmmelser med tillhÖrande skötselplan för norra

och södra Djurgården.

*

*
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Som en första etapp valdes att ta fram ett förslag till naturreservat fiör nora
Djurgården. Uppdraget är i stort sen färdigt. Samråd har hälis med berörda
parter och med länsstyrelsen. Ett antal synpunkter har inkommil och föranlen
bearbetningar av förslaget. Till stor del stämmer förslaget övercns med
den praxis som Kungliga Djurgårdens Förrraltrring redan tillämpar för sin
del av området. Emellertid är Kungtiga Djurgårdcns Förvdning weksamma an
biträda förslaget med avseende på Konungens enskilda dispositionsrätt till
Djurgårdsma*en. En redovisning till stadsbyggnadsnämnden ska ske så snart

frågorna klarlagts.

Skötselplaner

Hur nationalstadsparkens nam- och pa*ma* sköts är avgörande för
bevarandct av både den biologiska mångfalden och parklandskapets

kulnuhistoriska värden. Ikav på ekologisk skötscl och kulturhistoriskt riktig
parkvård är inte alltid lätta an för€na. Från ekologisk synpunkt är exempelvis
döda träd viktiga an behålla för skalb4ggar och fllglar. Från parksynpunkt
förfrrlar de området, bryter den historiska traditionen och utgör olycksrisker.
Genom samarbete kan alla behov tillgodoscs genom att skötscln anpassas till
rcspektive områdes karaktär.

Naturrcsurslagens bestämmelser om nationalstadsparken innebär i vad gäller
markens skösel ingen inskränkning i fastighetsägarcns dispositionsrätt. Det
står en fastighetsägare fritt att awcrka skog, fälla träd eller vidta andra
likartade åtgärder. Inom en stor del av parken erfordras inte heller marklov för
an schakta och ändra marknivåer eller liknande.

Inom ramen för arbetet med ett fönlag till naturrcservat för norra Djurgården
har stadsbyggnadskontoret tagit fram en rådgivande skötselplan. Den är

avsedda att vara vägledande för sköseln av naturmark såväl inom som utanför

naturreservatet. I huvudsak stämmer förcskrifter och skötselråd överens med

den praxis som Kungliga Djurgårdens Förvaltning rcdan tillämpar för sin del av

området. Skötselplanen är inte direkt tillämplig för de historiska parkerna inom

nationalstadsparken.

Aktuella beby ggelseplaner

Den pågående bebyggelseplaneringen inom nationalstadsparken gäller främst

kompleneringar av befintliga verksamheter i redan etablerade bebyggelse-

otn åd.n. Merparten av åtgärderna föranleds av önskemål från universitetet och

högskoloma samt andra institutioner- Exempel är de nyligen färdigstallda eller

pågående utbyggnaderna vid Vetenskapsakademien, Frescati (Geobyggnad och

Aula Magna), KTH (maskinteknik) samt Moderna mu§eet' Planerade projekt

gäller bl;d annat kårhus vid Frescati, Fysikcentnrm vid Albano, tillbyggnad

vid ldronshögskolan, samt ett Filmmuseum.

Vid Storängsbotten förbereder stadcn en ornvandling för an minska

exploateringen i området och därigenom fÖrstäka spridningsvägen mellan

södra och närra Djurgården. I planeringen ingår att stall och ridhus för den

beridna högvakten får ersätta delar av nuvarande bebyggelse'
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För södra Djurgården diskuteras flera åtgärder inom bebyggelseområdet utefter
västra stranden. En områdesprogram med olika altcmativ har lagts till gnrnd
för samråd om planeringen. Ett stort antal synpunkter har lämnats och ska
redovisas för stadsbyggnadsnämnen för nya direktiv. Bland annat gäller det
frågor om G'röna Lunds och Aquarias möjligheter att utvidga samt eventuell
omvandling av kvarterct Grönland @jurgårdsvarvet).

Ågararp.ogam

I upf,raget att göra en fördjupning av Stockholms översiktqplan förnational-
stadspa*en ingår också an upprätta ett förslag till åtgårdsprogram för att
förstärka nationalstadsparkens värden och utvcckla dess betydelse för
relncation och nrism.

På flcra platscr vidtas åtgärder för att förstärka parklandskapct på liknande säu

i som när skjutbanan vid Stora Skuggan på lgTG,talet årcnAIHes till park. Det
gällcr bland annat Kungliga Djurgårdens Förvalmings initiativ att riva industri-
området vid Fiskskjöäng. Vidare finns planer på an rusta upp området vid
Biskopsuddens båtklubb. Stockholm efterstråvar sedan länge att ersäna Kakläs
s§utbana med någon förnationalstadsparken mera lämplig anvåndning. En
fööercdande utnedning pågår genom gatu- och fastighetskontorcts försorg.

Viktiga planerade åtgärder gäIler också att minska trafikstörningama i
nationalstadsparken. I första hand prioriteras åtgärder mot omfattande trafik
genom parkens i huvusak obebyggda kärnområden. Det frånrsta exemplet är an
Björnnäsvägen kan stängas av när Norra I;änken byggs ut, så an den centrala
dclen av nora Djurgården inte låingre störs av trafikbuller.

I åtgärdsprogrammet ingår också att informera om nationalstadsparkens
kvaliteter och locka fler besökare. En sådan åtgärd är att Stockholm och Solna i
samaöete med länsstyrclsen, Statens Fastighesverk, Kungliga Djurgårdens
Fönraltning och Ekoparksfööundet giort en ny turistkarta över parken. Ett
annat exempel är den gemensarnma satsningen på an utveckla tydligarc entreer
i parken.

Finansiering och genomfiirande

Åtgarderna för nationalstadsparken kommer att kräva extra resurser för att
kunna genomföras. An fortsätta sasningen på att åtentålla park- och na$rmark
i svaga l&rkar, ta bort bilvägar och skjutbanor, föÖättra gång- och cykelvägar,
skapa nya entr6er och vidta andra åtgärder för att förstårka nationalstadsparkens

värden är i första hand ett nationellt ansvar.

I Stockholm och Solna har därför väckts tanken att surten bör anslå medel till
en särskild fond för nationalstadsparker.

Planeringsliiget vid Stidra Brunnsviken

Regeringen har i en skrivelse den 2l november 1996 givit lånsstyrelsen i

uppdrag att tillsammans med Stockholm och Solna rcdovisaplaneringsläget i
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detta område. Redovisninen ska ske till I januari 1998. Kontorcts slutsats iir att
planeringsläget vid södra Brunnsviken för närvarande är mycket osäkert. Den
fortsatta planeringcn för området awaktar regeringsrättens utslag i rätts-
prövningsärcndena om Fysikcentnrm och NorraHnkens mellersta del
(Roslagsnrll-Frcscati-Ugglevikskällan). Den övergripande inrikrringen för
områdets planering och uweckling kommer att redovisas i fördjupningar av
översiktsplanen för nationalstadsparken.

Planeringen fftr Nona lihken vilar. Regeringsrätten har uppträvt regeringens
bcslut at awisa övcrklagandena och åtcrförvisat målet till rcgeringen föiny
handteggning. Stockholm inväntar bcsked från rcgeringen.

Under tiden harvägvcrket upphävt arbesplanen för Norra Länken och
årcrkallat den föromaöetning.En ny miljökonsckvensbedömning görs i
anslutning till dena I sarnråd med stadsbyggnadskontorct har vägverket
preliminärt undersökt olika åtgärder för au anpassa detaljplanen för Norra
Lånkcns första del (Norrnrll-Bellevue) till lagstifoiingens krav.

Genomförs utbyggnaden av Norra I-änken som nrnnel underområdet kan
trafiken på Roslagsvägens södra del intill Brunnsviken minskas och väg-
bredden begransas.I samband med detta planerades an ge vågen en mer
parkliknande inramning bland annat genom nyplanrcring av träd. Vidare
avlasus Sveavägens norra del och Cedersdalsgatan sarnt trafikplatsen vid
Roslagstull så an dessa trafftmiljöer kan förbåttras. En annan åtgard som
möjliggörs & att stänga av Björnnäsvägen och Baron Rålambs väg för biltrafik.

Yid, Nomull awaktar planeringen vad som händer med Norra I-änken.
Stockholm har genomfört programsamråd om tre alternativ, vilka innebar olika
väglösningar, park och bebyggelse i områdel När frågan om Norra I-änken
klarnar avser kontoret att redovisa samrådsresultatet till stadsbyggnadsnämnden
och begära dircktiv. På Solnas sida om kommungränscn har Stockholm och
Solna gemensamt köpt den tidigare flygterminalen vid Haga för atrrusta upp
området och ge det en användning och utformning värdig nationalstadsparken.

I kvarteret Cedersdal har det gamla Sveaplans gyrnnasium rcnoverats med stor
varsamhet till byggnadens kulturhistoriska värde och hyrts ut till universitetet.
En av kommunen antagen plan medger en tillbyggnad på baksidan av
byggnaden som inte längre åir aktuell. Planen har överklagats till rcgeringen.
Stockholm awaktar rcgeringens ställningstagande.

För Bellevueparken har staden upprättat en plan som innebär att &ldra parken i
enlighet med Pipers ursprungliga planer från l7O0-talet. Kostnaden för deua
avsågs klaras i samband med utbyggnaden av Norra Länken. För närvarande
finns inga möjligheter att genomföra planen.

Vid Roslagstull awaktar planeringen regeringsrättens prövning av detaljplanen
för f.d. Roslagstulls sjukhus i kvarteret Ruddammen mm (Fysiftcentrum).

Detaljplanen innebåir att flertalet byggnader bevaras och rustas upp för ny
användning. En byggnad inom det gamla sjukhusområdet rivs och ersätts av en

ny. Vid Albano rivs en relativt ny rcnhållningsstation och ersätts med en
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huvudbyggnad för Fysikcentrum. Byggnaden har getts en högklassig
arkitektonisk uformning som svarar mot dess betydelse i landskapet.

Industi- och rcrminalområdet vidAlbano utgör enligt kommunernas
gemensamma program från 1993 en rcsenf för instinrtionerkopplade till
forslodng och högre utbildning. Denna förusättning ligger dhjamt till gnrnd
f&syncn påområder

Ornråda vid f.d. Vercrinärtrögskolan vid Kröfirilut omvandlas flörnårvarande
srcccssivt förunivcrsitetets behov. Flertalet byggnaderhar stort kulffihistoriskt
vårdc och bevaras.
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