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SOLNA KOMMUN
Sudsarkitel«kontoret
Jacob Cederström

S tadsarki tektko nto rets tj änsteudåtande 92 - I .til

Kommunstyreisen och byggnadsna,'nnden i Soina och lasughetsnämnden cc:1

:.:gridsnåmnden i Stockholrn har =:: ".,ri" .Lr:;.ilJiet januari-t-ebruan l99l :.j:: :.:il
:ir :t :öniag irll program iör pianu:::,: :'" .'rrradet Lrkiksdai-i{aga-Bmnns,1..::t-
Diurgarden skall uopranas. Som unueriag ör beslutet öretåg rtt gemensalnt

1iånsteudårande t'nin Solna stadsbyggnadsdivision och stadsarititekkontor salnt

Stockhoims tastighetskontor och sracisbvggnadskontor av den l7 januari i99?.

Bakgmnden till aöeter med programmet rr .leis rn Soina och Stockhokn ijuni 1991

iniedde överiäggningxr om handlingslrcsram :ör omnidet knng Brunnsvrken. ieis
an regeingen den ll november l99l med stöd av narurresursiagen'oesiutat f,E Soina

och Stockhoim senast tien I december 1992 skail redovisa hur kommunerna isin
planenng enligr pLan- och byggiagen lvser am tillgodose narurvårdens. kulnrrnLnne-

svarciens ocn f rilultsiivets intressen i omnidet L;lnksdal-Haga-Brunnsvxen-
Djurrrrden. Underhand har 1änsstyreisen inJormerars om afi den omteriencie

remrsshanteringen och bearbetrungen samt den politiska behandlingen meoiön :n
'. iss :*=rsemng.

Försiaget till program har upprar',ats i samrlele med Övnga trerörda kommulta-r,

:ör;eltnrngar och kommunaia bolag cc:r '-ind.r tortlöpande konukt med iins-
;rirelsen. De till prognrnmet hörelCe liir:,---a i-o har urarbeuts själr's'ån-:::

-iaJna-rDete meilan vissa löwaltrunel.-r ,":ch i,--r.1.

En preliminärt örslag rill program uppränat ,''åren 1992 har varit iöremai ör
samrad. Det överiämnades ör y'nrande till _rnnnkommuner, ett stort annl t'ör-

vaitningar, myndigheter, orgamsationer ocn öretag. .\.l1manheten intbrmerades
genom annonser och orfentliga samrådsmöten. Ca 85 vnmcien inkom under sam-

nidstiden lnin nämnda lörvaltninear m l'1, men också f'ran en rnnl enskilda perso-

ner. Sammansdilningar av dessa '/nranden har tidigare recovisats tör byggnads-

ndmnden. ffier samrådstidens siut har en beerbetning sken. Pnncipiellt skiljer sig

det öreiiggande siutlisa [örslaget till program fran der preiiminåra dångenom an

programmet nu f'nimst redovisar en helhetssyn på omnidet och anger omnidets narur-

och i<ulturvd.rcien som den vr1*.tigaste ,.rtgångspunklen iör kommancje planenng ocn

åtgårder.
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dens intressen gäller den fastsräilda detaljplanen för kv Skogskarlen med rätt att
bygga ut för kontor.

Vid Södra Brunnsviken föreslås Stallmästaregarden bevaras utan nybyggnad och en
mindre byggnad med publikt inneha[ tillåtas där f d flygterminalen ligger.
Betniffande hotellp§ektet vid NorrtuU rader fortfarande oenighet mellan Solna och
Stockholm betråffande bebyggelsens utformning. Programmet redovisar därför skilda
uppfanningar i fragan. Solnas uppfattning framgar av följande utdrag ur program-
met:

Från ruiingslivet har framhallits nynan for regionen av eu högklassigt horell
mm i form av en höghtu. Ett h0ghus skulle emellerttd inverlca negaivt på
Brunnsikeru kulturmiljö och på den sta-dsbil^dsmtissiga effeloen av Wenner-Gren
Center som solitör. Denna uppfaming harframförts av Solna kommun och har
starlo stöt! i ,.ie ,etnlssvar som kimnats av myndigheter" i;rganisationff at.h

enskilda r!€i.: t.iiil';i::" ,,ck kompetens i fågor som gtiller kti-:inniljön.

Hittills redovisade alrernarivsrudier ger enligt Solnas uppfarming rillrrickligr
un-derlag .i, ,:n : :nlighet med programmets riktlinje j'ör anpassning *.v

bebyggelst' j .r.i;; ,.:i. -tominerande byggnad på bensins[:.i;i.r':nstotnten. En.,.i!
Solnas upi:-,c:;7lng inn rcmrcn dock bebyggas med hoteli. En ny byggnad -'ir
dock inte v'ara avsevan högre rin intilliggande stadskvaner. Den ska dessutom
vara omgiven av park Jör att trutn ska få en anpassning nll Brunruvikens park-
miljö och for an srenstadens grarc sknll vara rydlig.

Frogrammets genomförande har ekonomiska konsekvenser som inte år utredda.

Kommunerna har aniedning att begära ekonomisk medverkan fran staten.

Programmet är inte någon fysisk pian utan ett program för kommande planarbete.

I programmet anges dock sådana avsikter som är förutsättningar för det kommande
arbetet med planer och utredningar om natuIreservat byggnadsdminnen m m. Detta
aöete avses fortsatta i överensstämmelse med detta program, såvida inte dess

behandling hos länsstyreisen och inom regeringskansliet föranleder annat.

L Byggnadsnämnden iijreslås besluta

att för egen del godkånna foreliggande program for planering av området Ulriksdal-
Ha ga-Bnrnn s-t iken - Dj u rgården,

L att föreslå kornmunrurlhnäkige att anta progmrnmet med principer och rikriinjer :ör
fortsatt planering och s§dd av området samt

att föreslå kommunfullm?iktige att gemensamt med StockhoLms kommun överlämna
programmet tiii länsstyreisen i Stockhoims län såsom svar på regeringens

föreläggande om redovisning.
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SAMMANFATTNING
Omradet Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgarden är genom sitt centrala läge, sin

naturskönhet och sina kulturmiljöer en unik resur§ för såväi regionen som för landet'

Med hänsyn härtill är det viktigt att värna om området och dess uweckling'

Programmät har syftet att redovisa hur kommunerna i sin planering avser att till-
godäse naturvarden s, kultu rminnesvårdens oc h frilu ft slivets intressen ino m o mrådet'

F og***et innehallerprinciper och riktlinjer för kommunernas fortsatta planerings-

arbJte. Riktlinjerna skall tiilämpas vid översiktlig planering, detaijplanering och lov-

prövning, vid förordnanden om nanllreservat och naturvårdsområden och vid byg-

gnadsminnesförklarin g.

Programmet har sin utgangspunla i följande principer:
* bmradet skall vämas som en unik kultur- och naturpark med till parken väl an-

passad bebyggelse.* bmradet skall utvecklas tör iriii.iti:..:i'''' cch rekreation i en omtattning oc:l i 
'åda-

na former som inte skadar ornradew natur- och kulturvärden.
* Området skatl förbättras med avseende på trafikstörningar och andra miljö-

problem.

i{ela området kring Bnrnnsv*;en dr en kulturmiljö som skall bevaras. Be'':randet

säkras som s§dd närmast i form av byggnadsminnesförkiaring eller detalj-

planebesriimmelser. Ovriga värdefulla kulturmiljöer skall också bevaras. Det gd'iler

niirrnust Ulriksdal, stora delar av institutionsområdet på Norra Djurgarden, delar av

Hjorthagen och gasverket, Gärdesstaden och Södra Djurgarden. Naturvårdens

intressen av biologiska kärnomraden med tillräckiig storiek skail säkerställas genom

tre nafurreservat: Illriladal, Norra Djurgarden och Södra Djurgården med

Iadugardsgiirdet. Inom dessa karnomraden skall ingen exploatering ske. Melian

karnomradena skall de biologiska spridningsvägarna uppränhållas och diir sä är

mojligt förstärkas. Utveckling av friluftsliv och rekreation, kulrurtv. nojen och

rurism skall underiättas på liimpliga piatser och med förbättrade gang- och cykel-

vägar och bör kunna ske i former som inte medför konflikter med kulrurmirnesvår-

dens och naturvårdens intresse::.

Å11 nybebyggelse inom omraael :i:ril anpassas ti1l kulrur- och narurmiii'rn' Det

inneb?ir atrmöjligheterna tiil nybebyggelse dr mycket begränsade' Mojligheterna till
nybebyggelse skall i första hand :r:rvändas för behov med nationell beti'rjei': :1ler

narurliga samband med befintliga r'*rksamheter. Komoie::enng kan acceDl'::lj llclln

betintliga bebyggelseomniden om det sker med häns1'n ti11 det samiacie ir;^tur-,

natur- och rekreationsvärdet. Det gäller bland annat polishögskoians område i

Sörentorp, Karolinska sjukhuset samt universitet i Frescati och Tekniska högskoian'

Här kiävs en god anpassning till befintlig bebyggelse och parkmiljö vilket innebär

begriinsningar av nya byggnaders hojd och utbredning. Stöne föråndringar kan ske

vid ,qlbano, Husarviken och Stoningsbotten, där kulturminnesvårdens intressen inte

år så uttalade.

Vissa bygg- och exploateringsobjekt som tidigare redovisats föreslås utgå, nämiigen

bosräder vid Sörento1p, kontor vid Frösundavik, bosäder och kontor vid Torphagen

och bosråder vid Fisksjöäng. Planeringen for universitetsbyggnader vid Lilla Frescati

och bosråder vid Bergiusvägen fortsätter, men tänkt och avtaiad bebyggelse

överenssämmer inte med narurvårdens intressen. Ävenledes i strio med narurvår-
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