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Ang. underlag för fördjupning av översiktsplan för N. Djurgår-
dens institutionsområde, Stockholm.

Genom remiss 1989-09-22 har Ni begärt riksantikvarieämbetets
(RAÄ) yttrande över rubricerade utredning. RAÄ får med an-
ledning därav anföra följande.

När naturresurslagen och den nya plan- och bygglagen trädde i
kraft genomfördes en översyn av kulturminnesvårdens riks-
intressen. Kulturvärdena i dessa områden beskrivs nu utförligare
och diskussioner pågår om hur riksintresset skall tillgodoses i
samband med att kommunerna upprättar sina översiktsplaner.

Utredningsområdet ligger i sin helhet inom ett sådant område,
som markerats på karta i skala l:250 000 och enligt RAÄ:s
beslut 1987-ll-05 har kulturvärden av riksintresse enligt be-
stämmelserna i 2 kap 6 § 2 stycket naturresurslagen, och
således skall skyddas mot åtgarder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Området omfattar både en del i Stockholms kom-
mun och en del i Solna kommun. I beskrivningarna av kultur-
värdena inom Stockholmsavsnittet har bl a lyfts fram institu-
tionsbältet på norra Djurgården med t ex Tekniska Högskolan,
Veterinärhögskolan, Skogshögskolan, Riksmuseet, Stadion,
Sofiahemmet och inom Solnaavnittet bl a parkerna och anlägg-
ningarna vid Haga och Ulriksdal. Detta innebär att eventuella
åtgärder inom utredningsområdet som kan påverka kulturmiljön
skall bedömas inte bara i förhållande till institutionsområdet på
norra Djurgården men också i förhållande till kulturvärdena i

'1, miljön kring Haga. I skrivelse - här bifogad i ..kopia - till' 
Iänsstyrelsen i Stockholms Iän 1989-06-12 har RAÄ utförligare
beskrivit dessa senare.

Ett omfattande inventeringsmaterial togs fram redan i samband
med Brunnsviksutredningen 1971. Detta har nu kompletterats
ytterligare och utgör enligt RAÄ:s uppfattning ett gott underlag
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utöver vilket det inte finns mycket att tillägga. Utredningen
har synbarligen också - i varje fall när det gäller för-
hållandena mot Brunnsviken och Haga - tagit fasta på de
remissynpunkter som Iämnades på den förra utredningen.

Innan RAÄ närmare kommenterar utredningen vill RAÄ mycket
starkt betona att hela Djurgården är en oersättlig natur- och
kulturresurs som inte kan ses som en exploateringsreserv för
stat och kommun. AIla torde vara överens om att det är utom-
ordentligt lyckligt att så mycket Djurgårdsmark ännu är obe-
byggd. Detta förhållande har dock endast kunnat uppstå på
grund av de specifika ägoförhållanden som har rått här. I annat
fall skulle Djurgården för länge sedan ha införlivats med Stock-
holms malmar. Sedan detta styrande ägarintresse i vår tid
försvagats har dock gradvis alltmer Djurgårdsmark tagits i
anspråk för vägar, anläggningar och bebyggelse. Det är därför
nödvändigt att varje generation försvarar Djurgården mot
fortsatt exploatering och att översiktsplaneringen inriktas mer
på att styra bort önskemål från området än att finna möjlig-
heter att klämma in dem.

Utredningen visar den största möjliga utbyggnadsvolym, som
man anser på lång sikt kan rymmas inom vart och ett av
delområdena med hänsyn till bevarandeintresset. Från kulturhis-
torisk synpunkt är då givetvis den viktigaste aspekten på
utredningsområdet från Haga-Brunnsviken. I utredningen har
detta observerats. Endast inom Kräftriket är det illustrerade
bebyggelsetillskottet i strandzonen av så stor omfattning och
byggnadshöjd - bl a som ersättning för den gamla panncentra-
Ien - att Brunnsvikenmiljön kan påverkas allvarligt. I detta
känsliga läge - Iiksom i övrigt inom utredningsområdet när det
gäller att ansluta nytillskott till befintlig kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse - gäller dock att möjligheten att rymma
nytillskott av så stor omfattning beror på bebyggelsens place-
ring, skala och utformning och således måste bedömas från fall
till fall. I Kräftriket gäller t ex att undvika stora, höga, ljusa
och likformiga volymer samt att se till att vegetationen också
fortsättningsvis får utgöra det dominerande inslaget.

På Bergianska fältet låter nytillskottet med det nya växthuset
t o m ana en reaktivering av hela Brunnsvikenmiljön som re-
kreationsområde och måste därför hälsas med tillfredsställelse.

I institutionsbältet på norra Djurgården är det inte bara viktigt
att slå vakt om bebyggelsens arkitekturhistoriska och kulturhis-
toriska egenvärden men också om institutionslandskapets karak-
tär med institutioner i park. Inte minst de stora öppna ytorna
är där en viktig ingrediens. Vid lilla Frescati har utredningen
föreslagit en större utbyggnad på ett av dessa stora öppna
fält. Mot bakgrund av att området har så centralt läge från
kommunikationssynpunkt anser RAÄ dock att en sådan utbygg-
nad måste accepteras, men ifrågasåtter starkt den byggnad av
mera tillfällig karaktär - om än i måttlig höjd men i utsatt
läge - som föreslagits i kilen mellan Roslagsbanan och Ros-
lagsvägen.

Att området på ömse sidor om Bergiusvågen tas i anspråk för
bostadsbebyggelse måste mot bakgrund av vad RAÄ inlednings-
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vis framhållit bestämt avvisas. I hittillsvarande planering har
ornrådet avsatts för universitetets behov. Det finni inte tiilräc-
kligt vägande skäl att nu göra en annan markreservation.
Marken för boståder inom Stockholms nuvarande kommungränser
är mycket knapp och kommer alltid art förbli så. Stockholms
bostadsproblem kan inte lösas på Djurgårdens bekostnad. I
sammanhanget bör också framhållas att den bebyggelse kring
en stadsgata som redovisats är främmande för områdets karak-
tär. Här måste utgångspunkten vara fristående byggnadskroppar
i park.

Mellan Vetenskapsakademin, Botaniska institution och
Bergianska fälret har illusrrerats ett tillskott av åtta byggnader
i punkthusform eventuellt för ambassader. Enligt RAÄ:s upp-
fattning bör dock inom utredningsområdet inte beredas plats
för några ytterligare funktioner utöver dem - utbildning, fÄrsk-
ning och utveckling - som man nu behöver expansionsutrymme
för och inte heller med fördel skulle kunna placeras i någon
annan del av regionen.

RAÄ kan således endast tillstyrka att utredningens förslag-
med de reservationer som här framförts - som ett handlingspro-
gram för att möta utbyggnadsbehov som successivt uppkommer
inom skilda delar om området läggs till grund för det fortsatta
arbetet med miljön på norra Djurgården under de förutsätt-
ningar som formulerats i utredningen: att den illustrerade
bebyggelsen endast visar de maximala utbyggnadsmöjligheterna
inom vart och ett av delområdena och att det varken på kort
eller medellång sikt år aktuellt att ta i anspråk annat än en
begränsad del av det möjliga rillskotret.
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