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§ 162

Program för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården,
qodkännande (P9l-012)

I ärendet förel igger stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande 9?-144 jämte
förslag t111 program för planerjng av området Ulrjksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården. Kontoret föreslår byggnadsnämnden besluta

att för egen de1 godkänna föreliggande program för planerjng av området
Ul ri ksdal -Haga-Brunnsvi ken-Djurgården,

att föreslå kommunfullmäktjge att anta programmet med principer och riktlin-
jer för fortsatt planerjng och skydd av området, samt

att föreslå kommunfullmäktjge att gemensamt med Stockholms kommun överlämna
programmet till länsstyrelsen j Stockholms län som svar på regeringens
föreläggande om redovisning.

Byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår ett ti11ägg ti11 programmet med
föl j ande I ydel se .

"Byggnadsnämnden ansluter sig tiil stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande
92-144 men vill därutöver anföra följande vad avser SAS:s huvudkontor j
Frösundavik och Sörentorp:

SAS:s huvudkontor i Frösundavik

SAS har i Frösundavik sjtt huvudkontor i byggnader som omfattar totalt
50 000 mz. Företaget har därutöver en j detaljplan faststäl1d byggrätt om
ytterligare uppemot 20 000 mz. Dock har genomförandetiden för detaljplanen
gått ut.

Solna har i ett avtal med SAS åtagit sig att verka för att en byggrätt om
ytterligare ca 50 000 mz tillkommer i ett avgränsat område omedelbart öster
om de befintliga byggnaderna. Förutsättningen för byggrätten är emellertid
enligt avtalet att SAS kan visa att bolaget har ytterligare behov för huvud-
kontorsändamål m m samt att det kan vjsas att en sådan bebyggelse jnte
inkräktar på den omgivande mjljön.

Å

e

L Hittills gjorda studjer visar, att en bebyggelse a

i avtalet inte kan placeras på den anvisade ytan u

miljön. SAS har heller ännu inte visat att någon u

ändamål m m' behövs för företaget.

v den omfattning som anges
tan alltför stora intrång i
tbyggnad för'huvudkontors-

Solna vill erjnra om, att marken före 1986 var statlig. Den nuvarande detali-
planen och avtalet mellan SAS och Solna tillkom efter förhandlingar, j vilka
det var företaget och staten som hävdade företagets utbyggnadsmöj1 igheter och
staden som hävdade mjljöjntressena.

Med hänsyn tjll vad som förevarit delar staten otvjvelaktigt ansvaret för den
nuvarande detaljplanen och för avtalet mellan SAS och Solna vad avser Frösun-
davik. Överläggningar pågår mellan Solna och SAS. Staten bör därför aktjvt
medverka i djskussioner och förhandlingar mellan SAS och Solna stad om

ändringar av avtal och detaljplan i syfte att bättre tillvarata naturvårds-
intressena i området.
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Sörentorp

I översiktsplanen för So1na, antagen år 1991 efter 1änsstyrelsens granskning,
anges Sörentorp som ett framtida bostadsområde. I dag fjnns polishögskolan på
platsen.Området är krjnggärdat av staket och stranden är inte ti11gäng1ig
för allmänheten. I översiktsplanen har förutsatts, att en bred strandzon
skall utgöra grönområde/park och att en strandpromenad skall an1äggas.

Regionplanenämnden och Sollentuna kommun är angelägna om att området bebyggs
med bostäder. Ett skäl är att bostäder i Sörentorp bidrar tjll att skapa
underlag för service och pendeltågsstation i den planerade utbyggnaden av
nytt bostadsområde i de angränsande delarna av Sollentuna.

En eventuell bebyggelse av Sörentorp med bostäder kan jnte bli aktuell förrän
under nästa årtusende. Från Solnas synpunkt är frågan delvis beroende av
vilka möjligheter ti11 alternatjv lokaljsering av bostäder som på sikt finns
i staden.

För närvarande är byggnadsnämnden inte beredd att föresl
skal I ändras vad avser Sörentorp utan anser att området
utgöra reserv för framtida bostadsbebyggelse. Denna får
stranden än nuvarande bebyggelse.

å att översiktsplanen
ti I I s vi dare skal I
inte placeras närmare

e

L

Oavsett vilken den långsiktiga användningen av Sörentorp blir bör stranden
och ett brett område 1ängs denna snarast omvandlas till ett grönområde,
ti11gängligt för allmänheten. Det kräver tillmötesgående från markägaren, dvs
från staten. "

Arbetsutskottet föresl år byggnadsnämnden besl uta

att med ovanstående ti11ägg för egen de1 godkänna föreliggande program för
p1 anering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården,

att föreslå kommunfullmäktjge att anta programmet med principer och rjktlin-jer för fortsatt planering och skydd av området, samt

att föreslå kommunfullmäktige att gemensamt med Stockholms kommun överlämna
programmet tjll 1änsstyrelsen i Stockholms län såsom svar på regeringens
förel äggande om redovisning.

Under överläggningen yrkas dels av Anders Ekegren att byggnadsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag, dels av Matti Helminen att bygg-
nadsnämnden besl utar enl igt stadsarkj tektkontorets förs1 ag.

Ordföranden stäl1er proposjtion på yrkandena och förklarar Anders Ekegrens
yrkande bjfallet.

Matti Helminen anmäler reservatjon mot beslutet (bilaga 1).

Erjk Frostegren anmäler särskilt yttrande (bilaga 2).

Sign
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Byggnadsnämndens protokoll den 16 december 1992, § 162, bilaga 1
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Byggnadsnämndens protokoll den 16 december 1992, § 162, bilaga 2

it I

Miljöpartiet de gröna i Solna anser att det liggande försiaget i hög grad
ti 1 1 godoser natur- och kul turvårdens i ntresse.

Detta är bra men j förslaget finns fortfarande förslag som om de genomfördes,
skulle få ödesdigra konsekvenser för berörda områden.

att vi ss bebyggel se på
ekol ogi sk bebygge'lse och

avgränsas mot Överjärva och Igelbäckens dalgång.

ULRIKSDAL: 14i I iöpar
Ul ri ksdal sfäl tet ä

t i et de gröna i Sol na anser
r möj1 ig om den utformas somG

t- BRUI|I{SYIKEII: Tivoli skall enligt vår mening vara naturreservat eftersom det
utgör en vi ktjg bjologi sk spridningsväg mel I an Brunnsvi ken
Uliiksdal. Vidare är det ett sammanhängande grönområde i Södra Bergshamra och
har mycket stor betydelse för de boende j detta område. Ett naturreservat
skuile, jstället för byggnadsminnesförklaring ge ett bättre skydd jnför
framt i den .

Brunnsvikens park- och vattenområde skall också enligt vår menlng avsåttas_som
naturreservåt. I området finns många naturområden av mycket stor betydelse,
inte minst för naturvården, bla de mer "viIda" delarna av Hagaparken.

Kv Skoqskarlen - Den byggrätt som föreligger måste avvisas åven om det jnnebär
en fostn'aO TOr Solna stad j form av ersåttning. Ett nytt kontorshus i detta
ytterst känsliga område vore förödande.

Frösunda - Jär'ra (roq - De 1 i ggande förs1 age r idag jnte real i sti ska,
ras så att det öppna
. Aven här är ekoiogisk

Norra slatipn bör bl i en ny tågterminal för den norrgående lrafiken til och
skfrån Stockholm. Därmed skulle trycket p å Stockholms central minska och de

tredje spåret över Riddarholmen inte behÖvas

beoygg
I ands k
be bygg

el sen
apet
el se

av Frösuncia etaDD i I- IV borde för
mel I an Frösunoavi k ccn irosunda bes

att föredra.
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Bensi nstati onstomten vid Norrtul I - 14i I
altei^nativ A är att föredra. Denna "port"
ges en enhetlig 1ösning som bevarar och för
hand bör en ny park an1äggas på Bensinstatj

jöparti et de gröna anser att
tjll Stockholm och Hagaparken måste
stärker parkkaraktären. I första
onstomten .

Kv Cederdal - eftersom Bel i evueparken utgör en del a

naturl i gtvi s den föres1 agna ti 1 1 byggnaden av
acceptabel . Parkkaraktären skul I e nrycket <raftigt
påverka helhetsintrycket för denna del av Brunnsviken.

v Brunnsvi ksområdet är
Sveap'iansgymnasium jnte
försvagas och negat i vt
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INSTITUTIOT{S0I{RADfi pÅ nOnnn ruunennOfil: Bergianska lrägården, Fridhem, Lilla
Frescati, Frescati Hage, Kräftrike bör som omnämns om Brunnsviksområdet ingå i
ett naturreservat.

I{ATURYÅRD: de kärnområden som omnämns - Ulriksdal. Norra Diurgården och Södra
D:urgården måste utökas med Brunnsviksområdet inklusive Tjvol i. Därmed kan
hela detta unika område bevaras och värnas, de bjologiska spridningsvägarna är
mycket viktiga och måste ges status som naturreservat.

SAIi,IANFATTHING

I

TRAFIKANLAGGT{INGAR: här förel igger stora skillnader mellan Miliöpartiet de
grönas åsi kt och I iggande försl ag. Vi säger bestämt nei tj I I Österl eden och
Norra Länkens för1ångning. Det största hotet inot miliön är försurnlngsskador
genererade av trafjken. Ytterligare lrafikleder skulle enligt vår mening. öka
fioten mot miljön. Aven de sk tunnlarna med ventjlatjonstorn och an1äggningar
för på- och avfarter jnverkar menljgt på kulturlandskapet.

f l,liljdpartiet de gröna i Solna efterlyser en helhetssyn på trafikflddena i
j områdät, där åtgärder för att minska trafiken dominerar. Här bÖr vägtul1ar,
r avgifter och förbåttrad kollektivtrafik vara goda hiälpmede1.L

L
Ul ri ksdal -Haga-Brunnsvi ken-Djurgården
Stockholms natur- och kulturmiliöer.
ri ksj ntresse där Sveriges
i parkmiljöer, siott och hus.

är
Det

omi stl i ga del ar
förel i gger också

kul turh i stori a

av Sol nas och
ett betydande

återspeg i as

Tyvärr är området hot,at av ol i ka expl oateri ngsi ntressen, som om de skul I e
räal iseras för alltid skulle förstöra detta unika område.

l,liljöpartiet de gröna i Solna anser att de åtgärder som föreslås i
progrämförs1 aget inie når "ända fram" . De föresl agla kärnområdena måste
komöt etteras -med 

Brunnsvi ksområdet och Tj vol j . Därmed skul I e stora del ar av

området bevaras som naturreservat.

L

L

I korthet:

-ja till bevarande av Ekoparken
-ja ti11 ytterligare natureservat - Brunnsviksområdet samt Tivoli
-nej till 0sterled och Norra Länkens förlängning
-nej ti11 Japan-skrapan
-helhetssyn på trafiksituationen i ber6rda område
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