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OTVIRADEN AV VETENSKAPLIGT INTRESSE

IIITTIIW område med mycket högt naturvärde - klass I

f område med högt naturvärde - klass II

Siffran hänvisar till tabell i texten
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12 Gustav Adolfs torg
13 Skeppsholmen och Kastellholmen
14 Kungsträdgården
15 Humlegården
16 Berzelii Park
17 1800-talets stadsplanestruktur

(ej markerat)
18 Esplanaderna
19 Birger Jarlsgatan
20 Villastaden
2l Helgeandsholmen
22 Koloniområden i innerstaden
23 Lärkstaden
24 Diplomarstaden

25 Stockholms Högskoleområde
26 Kvarteren Motom och Vingen
27 Röda Bergen
28 Storgårdskvarteren Metem,

Draget och Ryssjan
29 Kungsgatan
30 Gärdet
3l Slussen
32 Hötorgscity
33 Stadens front mot vattenrummen

(ej markerat)
34 Karaktåirsföreteelser för inner-

staden som broar, kyrkor, malm-
gårdar och palats

2
,l
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KU LTU RIVI I LJÖER AV RI KSI NTRESSE
I INNERSTADEN ENLIGT STADENS FÖRSLAG TILL AVGRÄNsNINo

I Kulturlager och andra lämningar
från medeltid och 1500-tal (ei
markerat)

i

.ii

2
3

4

5
6
7
I
9
10
11

Gamla stan
Det äldsta gatunätet på Söder-
malm (ej markerag
I 600+alets stadsplanestruktur
(ej markerat)
Riddarholmen
Blasieholmstorg
Katarinaberget
Fjällgatan
Vita Bergen
Asöberget
Östra Mariaberget
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KULTURTVIILJO ER AV RIKSINTRESSE
PA DJURGARDEN OCH I YTTERSTADEN
ENLTGT sTADENS röRsne rLL AVGRÄtrtsNtNe

35 Djurgårdsstaden
36 Södra Djurgården
37 Brunnsviken
38 Beckholmen
39 Gasverket
40 Gamla Enskede
4l Institutionsbältet på Norra Djurgården
42 Skogskyrkogården
43 Olovslund
44 Pungpinan i Skarpnäck 

..
45 Norra Angby och Södra Angby

46 Ålstensgatan i Bromma
47 Abessinien i Hjorthagen
48 LM-staden i Midsommarkransen
49 Gröndal
50 Årsta Centrum
51 ABC-strukturen i Vällingby-Råcksta

Riksanspråk som staden anser ej bör avgränsas som

riksintres se:

- Stockholms innerstad i sin helhet
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Kulturminnesvårds-
program för Solna kommun

Utvärderingskarta över den kulturhist
riskt vädefulla bebyggelsen

I ffi8I,1'Jå§,H'Yå}i'J:Hf.'I
byggnadsminneslagen. 

-

r åJfl:liil?il,1',ffi :1t':#,!fif;
synpunkt.

Byggnad av positiv betydelse för
stadsbilden och/eller av visst kul.
historiskt värde.

v77Z

m Riksintresseförkulturminnesvårr

lllustration upprättad 1986-12-09 pä
tekniska kontoret
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6odktind ur sekretessynpunkt för spridning.
Stotens [ontmriteriverk 1g79-05-08.
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?3,/tvga 1,6128 SELNH STHD P. E4

§II: * KUI,I'UIIMII^IÖER i §OI,NA nv Maria MnImIöf
(Kult I,9BB)

* RIKSAN,I,IKVART EÄ rrtnntET*§ beel ut
1 98 7, I. I .O I'I onl K TJ I iI, URM I N N IISOM RÅIIEITI av
ITIKSIN'I'RICSSE

beahta det rlksiritresse Haga - I runrrevikerr har for
rektoation oeh kull;ur även på plataon fUr f d flygter.
rninelon vutfrir ävölr denne tagits rnod.

H. NaturvHrden
i form av friområden och parker finns beekrivna i
'SOLNA§ GRÖNPLAN", aom, finnu ej är slutbehandlad
m en fbreli gger i remiseuppl aga, På kartbilqgan (KARTA
ID, som viear SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA MIL-
JOSR,finne markorade några av Solnas mest värdeful-
la naturmiljOer. De ligger alla inom områden som på
markroeorvationgkartarr angivitn eom ntörre samlaäe
grtlna områden och avses dtlrnred bli bevarade lbr rs-
kreationsändamÅl:

I l{ngaparkons vdintra del finnn en rnychet vackcr
grusås (IIL) som dolvis är intakl, rnon i eirr eitdrn dsl
äl,crekupad oflor avslul,ad gruståtkt. öster om Åsen
finns el,t myclcet vackert skogeparl,i (Hg).

Tivoliudde (Hil) hör l,ill de meet fagra naturornrådo-
na i storstaden, Med sin varierade natur och beväx-
ning av lräd, buakar och ör[er i kombirratiorr med
vattenkontakten utgtlr den ett eynnerligen värdo-
fullt rekrosti onsområde.

Kvarnkullen (H4) oeh norr därorn Järvakullerr (HE)
hat av länsntyrelsen beelutats vara naturvårdsområ-
de. Kvarn\ullen är i sin södra del återskapad efter
gtuetäkt. Äuen i andra delar av området iiar tutti
verksamhet fbrekommit och lämnat fula eår i natu-
ren. Ornrådet, innshÅllor en dol intressantväxtlighet
mon är hul I eratört av motorvägs t rafiken pä Uppsul a-
vägen,

Igelbeeken (Hd) rinnor från Sähysjtin i JArfalla kom-
S.uI ge-nom Järvafältet oeh mynnBr ut i Edsviken vid
Ulriksdal. Området länge lfuelbuchan i hela dess
sträcknlng är av stor butydolie eom strövområde för
regiorrorr och åom friområde för du närboende.
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Igelbäcken utgör livenriljö fbr derr utrotningahotade
fiskarten grönlingen. f)enne har här sin nordligaste
frirekoms[i landet och angeg vara sårbar {tlr ftlränd-
ringar i beckens vattenlbring och kvalitet. ISelhuck'
en har sorn ftrljd härav angetl,s varä 6tt ekologiskt
eärekilt, känsligt omrÄde.

Igelbächena dalgång flr ett. ur landskapshildssyn-
punht värdefullt onuåde som - med häneyn till dess
användning fUr rekreationsåndamål och eamband
med ett regionalt grönstråk - bör hevaras. DalgAngen
u[görs BV err eer.ie landtkaperum mod öppna betes-
äugar på eluttningar mot bäckön, aom utgör dalgårtg,
enn lågpurrkt och avgrärrsas visuellt, av hergspartier
och skogsbryn. Landskapsrummen är av variersnde
storlek och de skogsbovuxrra elul,tjningarnå är av etor
betydalee fUr naturupplevelaen i lgelbäckene dal-
gång,

Området kring Igelbäckerr utgör ett värdefullt områ-
de för rörligt friluftgliv. Områdst är ekologiskt käns.
ligt, Ett bevarande av Igelhächens dalgång bör sko
rned utgångspunkt i do landskapselemont aom fbr-
mar dalgången, Detbör således ävse såväl don öppna
haE:rnarken som skogen på sluttningårnä mot dalen,
Avgräneningerr av områdot, nom framgÅr av ksrtan
(IilRTA Il), har skett i eamrÅd med {Ureträdare ftir
berörda ftlrvaltningar i Sundbyborge kommun,

Sarekilda hänsyn bör tas till naturvårdens och
friluftelivete intreseen inonr detta område, Kommu-
nen bör ta upp överläggrrirrgar med markägaren om
elutavverkningsålder av skogsplarrteringarna (och
eventuellt vies överhållning av Aldre skcrg), pA en
skiitselplan B0m är gomensam ldr de berörda kommu-
norna Stockholm, Solna och §undbyberg.

I. Naturföreteelssr f,v vetenskapUgt intrssee
finns dessutom errligL uppgiftor från lAnsstyrolserr bl a i
forrn av 4 st NVP-objekt: Aeryggarna i Ulriksdaleparkon
(H4, Hb) 84.01, Råstaqiön (tr'1) 84,02, Lings Askuile (I1)
84,0S, llagaparken (Hl) 84,04, Alla Iiggor inom ds sl,tlrro
eamlade gröna ornråderr som ekall bevarns fUr rekrea-
tion.

SE: + NATURIWIUN'I'11)IIING (MIISK 1989)

* NATUITVÅNNSOIUIITfu)U i ULIIIKSDATSPAR.
KEN 0,änsstyreleen 198?)

+ SOI,NA GRÖNPLAN (MH§iVSöderblom & Palm
1889)

L5

\-

L


