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Allmän bakgrund

Ett planarbete för att uppföra ett fysikcentrum intill Roslagstullsberget v.id
södra Brunnsviken har skett i Stiftelsen Vetenskapsstadens regi. Konsult
var förre stadsbyggnadsdirektören i Stockholm, Flans Wohtin. Senare har
KTH och SU tagit över ärendet. Det har resulterat i en detaljplan med flzra
oiika projekt som i princip är oavhängiga av varandra:

1) väg och bro från KTH till fysikcentret
2) fysikcentrum öster om Roslagstullsklippan (210 m långt,

25 meter högt, 10 m över Brunnsviken, i volym
30.000 kvm vilket i motsvarar tre hötorgshus)

3) bebyggelse (3-4 trevåningshus) på Roslagstullsklippans västra kant
4) gäng- och cykelväg längs Roslagstullsklippan ovänför

tunneimynningar for Norra länken vid Roslagstult

Placering av planens olika deiar anges i figur 1 nedan. platsen för
fysikcentrum i forhåIlande till Haga illustreras och kommenteras i figur 2.

Planen ligger helt inom nationalstadsparken och involverar huvudsakligen
mark med Stockholms stad och landstinget som ägare. Marken skall säljas
till privat byggherre som uppfor byggnaderna för att sedan hyra ut dem.
Planens framväxt är ett exempel på s.k. forhandlingsplanering.
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Figur 1. Sit'frorna anger de olika delprojekten i planen enligt förteckning oaan
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Vy från pelousen i Hagaparken.

Figur 2. Bilden anger ryn t'rån pelousen i Haga, I t'onden oid Brunnsaikens södra strand ligger
Albano med Roslagstullsberget. Diir finns nu en renhållningsstation. Dess ljusa öure del utgör
högst 500 kam yta. Planen t'ör t'ysikcentrum innebiir att samma plats tir ttinkt att inrymma
minst en 60 gånger större oolym, nrimligen 30.000 kom. Dess liingd iir 210 meter i saagt
bågformad utstriickning, höjd 25 meter på en plats 10 meter ooant'ör Brunnsaikens yta.
Närmast liknar det bankkomplexet oid Rissne. Dess arkitektoniska karaktiir speglas i
bygglooshandlingar, se bilaga 1)

Beskrivning av lagen för nationalstadsparken

En avgörande fråga är om planen är forenlig med lagen för national-
stadsparken.

NRL, 3 kap, 7 § lyder: "Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är
en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan
ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."

Inget undantag ges för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Till lagstiftningen finns också förknippat en intention,
nämligen att "Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget
inriktas på att förstärka gmrådets natur-, kultur- och rekreationsvärden
och att värna den biologiska mångfalden" (prop 799a/95:3).
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Texter ang. fysikcentrum i propositionen för nationalstadsparken

I propositionen anges att: "En utveckling av högre utbildning och forskning
samt till forskning anknuten verksamhet inom Roslagstulls sjukhus-
område och småindustriområdet Albano torde inte förhindras av skyddet.
Ett genomförande av planerna på ett s.k. fysikcentrum och av erfordärliga
lokalvägar for denna verksarnhet kan ge möjligheter till forbättringar av
miljön i denna del av nationalstadsparken."

Om bebyggelsemiljöer i nationalstadsparken påpekas att: ,,Vid eventuell.
gmvand.lilg och komplettering av sådana byggnader och bebyggelsemiljöer
bör särskilt uppmärksammas åtgärdernas form och skala suml äIt
karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras."

Av intresse i detta sammanhang är också en annan skrivning i
propositionen: "Nya byggnader och anläggningar som inte bähövs
for att befintliga verksamheter skall kunna fungera bör därför i
princip inte medges."

Beskrivningar och kommentarer på detaljplaneförslaget i MKB,
stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen, m.m.

De beskrivningar som refereras till nedan rör huvudsakligen det inledande
{gla.tjntaneforslaget. Sedan dess har en modifiering av prölektet gjorts.
Effekten av den är emellertid marginell, varför beikrivningarna iärtfarande
äger giltighet.
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MKB:n värderar inte projektet i förhållande till lagen för nationalstads-
parken, men väl ett av dess bakgrundsunderlag, nam[gen Stockholms och
Solna kommuns "Program för planering av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården" frän 7992:

ä) "Föreslagen väg och bro innebär att kärnområdet (det biologiska, min
kommentar) naggas i kanten varvid utbredningen av ädellöv,-en biotop
som är-ekologiskt särskilt känslig, ytterligare minskar. Ekbeståndet splittras
upp och kärnområdet försvagas. Ingreppet medfor avsteg från riktlinler i
Program för Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.', Gid 9).

b) Förslaget till bostadshus på Roslagstullsklippan mittemot Bellevue
samt Fysikcentrum bryter naturområdets horisont och är det ett avsteg
från kommunens tidigare antagna program för området (sid 14-15).

c) Gång- och- cykelvägen längs förkastningsbranten vid Roslagstull ovanför
tänkta tunnelmynningar för Norra länken fanns i detta skedJ inte med
i planen, varfor MKB:n inte kommenterar den.
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Stadsbyggnaclsnämnden ( 1 995-04-27) :

"Stadsbyggnadsnämnden anser att skapandet av ett fysikcentrum är viktigt
för forskning och samarbete mellan högskolorna. Det är dock lika hög grä
v1t!iqt_ att fysikcentrqm utformas på ett sådant sätt att byggnaden inoidnar
sig i Nationalstadsparken- Byggnaden är genom sin plaiering, sin volym
och sina mått mycket-synlig i landskapet, bl.a. från pälousenl Hagapaiken
där den ligger i blickfånget in mot stan.

Nationalstadsparken definieras bl.a. av att parken ska dominera över
byggnaden och inte tvärt om. Husen ska stå fritt i park och grönskan ska
vara det väsentliga. När det gäller den föreslagna utformnirilen på
fysikcentrum döljer byggnaden trädtopparnas horisont och äominerar
landskapet genom sin höjd och längd."..... "Stadsbyggnadsnämnden anser
att stadsbyggnadskontoret under utställningstiden bör undersöka om sådana
bearbetningar är möjliga som skulle göra byggnaden i höjd och volym
anpassad till Nationalstadsparken."

Resultatet av detta utredningsarbete kommenteras avslutningsvis i denna
PM.

Länsstyrelsen:

_Byggnadens hojd bör sänkas främst i de delar som ligger i btickfånget från
Brunnsviken och HlS-r: B-yggnaden bör från deta håll inte döija bedyggetsen
och vegetationen på höjden vid Roslagstuil.',

Beskrivning av projektet i bygglovshandlingar:

Arkitekten Henning Larsens beskrivning till bygglovshandlingarna
(Sthlms stadsbyggnadskonto r, 96-07-15, Dnr 96-7 4-ZO) anger fysfkcentrums
överordnade arkitektoniska id6 som: "Ett hus man läggei märke till och
som utgör en väsentlig fixpunkt i staden." Fasaden, med omfattande inslag
av stål och glas, beskrivs bl.a. i termer av att "Utifrån synliga tekniska
installatior]eJ ger en extra dimension åt fasaduttrycket och understryker
ltt.dgt är frågan om en byggnad med ett mycket teknologiskt innehåil.,'
(se bilaga 1).

Det historiska landskapets natur- och kulturvärden

En beclömning av projektet bör som nämnts ske utifrån portalparagrafen i
iagen. Därvid är lagtexten om "intrång i parklandskap oth naiurmillö', lätt
begriplig, medan vad som är en skada på det historiska landskapets natur-
och kulturvärden kan vara svårare att uppfatta. Så är t.ex. ,'histöriskt
iandskap" ett nytt begrepp i svensk lagstiftning. Det härrör från Unescos
"heritage landscape" vilket definieras enligt följande:
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Särskiltla delar av ett landskap, formade i en kombination av
människans och naturens arbete, vilka illustrerar samhälls-
utvecklingen och samhällsbildningar i tiden och rummet
och som har uppnått socialt erkända värden i olika territoriella
nivåer beroende på traditioner, kunskap, avbildningar i litterära
eller konstnärli§a arbeten eller på grund av historiska händelser
som har ägt rum där (se Kulturmiljövård S, l9g4).

Det historiska landskapets kulhrrvärden definieras alltså utifrån såväl
materiella som immateriella kulturdimensioner.

Det saknas ldag beskrivningar av dessa värden. I en rapport från låins-
styrelsen-till miljödepartementet 96-07-25 anges att: "Beskrivningarna av
natur- och kulturvärdena behöver utvecklas. Ett fördjupat undeilag för
planering 9ch utyggkling behövs främst avseende kuliurmiljöfrågärna."
(se vidare bil. 2). Således, det underlag som länsstyrelse och regeriig
behöver för att bedöma huruvida övårklagade deialjplaner strlder äot
lagen finns ej enligt länstyreisen.

Det finns dock tidigare texter och utredningar som är så tydliga att de kan
il3l" som utgångspunkt for ett stäiiningstagande till det aktuelia projektet.
Här skall ges några exempel:

A) Ur "Betänkande angående Djurgårdens bevarande som park, avgivet av
särskilt tiilkallade sakkunniga" och lämnat till finansministern 791r.
Betänkandet var ett resultat av en motion i riksdagen 1913 av Karl Starbäck
om Djurgårdens bevarande.
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"Vad många städer i utlandet offrat betydande summor för att med
konst åstadkomma, det har naturen skänkt Stockholm i de tre
parksjöarna Norra Brunnsviken, Laduviken och
Diurgårdsbrunnsviken. "

"strandpartierna böra alitså helst icke bebyggas eller där sådant
oundvikligen måste ske, böra områden närmast vattnet lämnas
obebyggda, tillräckligt breda för att byggnaderna skola inbäddas i
grönska"

B) Ett modernt exempel på, och för bedömningen av den aktuella
detaljplanen utomordentligt vägledande underlag togs fram av
riksantikvarieämbetet 7992 och finns beskrivet i åmbätets tidskrift
Kulturmiljövård nr 5 -92 (bil.3). Där klargörs att det storskaliga
SAS-komplexet och universitetets södra hus strider mot områdets karaktär.

C) Avslutningsvis ges en bild av hur den folkrörelse som värnar
nationa-lstadsparken har angivit dess värden. Landskapet och landskaps-
bilden betraktas som grundläggande kulturvärden (se KulturmiUovåid
4, -95). Den lokala miljöns'värden kan indelas i tre delar:



Stockholm har den ovanliga egenskapen att ciet är en srad som börjar
med en skarp stadsgräns på nordsidan. Stenstadens kompakta kvarter
möter oss vid Roslagtull och Norrtull. Innanför denna gräns ligger staden,
utanför landet. Där skall landskapet dominera. Dess skala och karaktär får
inte förtas genom störande bebyggelse. Målet måste vara att var man än
vistas i parken ska man kunna uppleva
att man lämnat staden bakom sig.

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Dj urgården

Regerinuens
proposition
199-1,95:3
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Figur 3. Landskapsrummet oid
Roslagstull på 1.700-talet, fångat ao

lohan Fredrik Martin. Till
aiinster Belletue, till höger
Roslagstullsber get.

II. Albano - en återsoeslins av de kulturella kontakterna med Italien

Albano och Albanobergen utanför Rom inspirerade till namnet Albano för
området vid Roslagstullsberget. På samma sätt är ortsnamnen Frescati och
Tivoli hämtade från det romeiska landskapet. De återspeglar tle kulturella
kontakterna med Italien under 1700-talet och betydelsen av Gustav iII:s
italienska resa för utvecklingen kring Brunnsviken. Namngivningen
markerar områdenas centrala roll i det gustavianska parkprojektet.
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[. Mötet mellan stad och pArk

Roslagstull har osedvanliga
miljökvalitder med en naturlig
entr6 formad av Bellevue och
förkastningen i Roslagstullsberget.
Detta landskapsrum har fångats av
bildkonstnärer från 1700-talet och
framåt. Propositionen för national-
stadsparken pryds med ett exempel
på det (fig. 3). ]ust denna egenskap
bidrar till dess speciella värde som
ett historiskt landskapsrum.

Dessa för Stockholm så karakteristiska
värden får ej förskingras utan bör
istället förstärkas genom att återställa
de sargade parkområdena vid Norrtull,
Haga Södra, Bellevue och Albano. Det
skulle även förstärka deras roll som
biologisk spridningsväg. Förändringar

vid Albano måste syfta till att förstärka
kontrasten mellan stad och land genom
att låta landskapet och tillkommande
naturvärden dominera.
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Det romerska Albano är bl.a. känt för att filosofen och statsmannen Cicero
där byggde en lantlig villa att dra sig tillbaka till för studier. Den gavs
namnet Tusculum, och det har kommit att bli ett begrepp för jusl lantliga
hus som reträttplatser för ostörda studier.

Det stockholmska Albano är ett känsligt område genom att det inramar
Brunnsviken och ligger i perspektivet från bl.a. den stora pelousen i
Haga, Bellevue och Kungl. begravningsplatsen. Albano böi återfå sin
ursprungliga roll som naturlig inramning till Brunnsviken. Där kan
rymmas ett stockholmskt Tusculum - en vacker och stimulerande miljö
med vetenskapliga institutioner. Men kraven på tillkommande bebyggelses
placering och hojd är att de inte får störa Brunnsvikens karaktär som
parksjö. De hus som byggs i Albano bör dessutom i sin stil anknyta till
karaktären vid Roslags_tulls sjukhusmiljö och Kräftriket så att en enhetlig
miljö med hus i park skapas.

III. Brunnsviken - parksjö med engelska parker

Brunnsviken är unik i världen som parksjö med fyra engelska parker
från 1700-taiet. Den engelska parken bygger på ett mångfäsetteråt
id6historiskt fundament. En av dess ingredienser är respekten för det
autentiska landskapet och dess skala. En annan är parklandskapet som
kontemplatoriskt rum. Parken ingår som en del av en helhet i landskapet
där "vilda" landskap_spartier utanfor parken är lika viktiga som skapadä
partier i parken (se Olausson, M. Den engelska parken i Sverige ,nåe.
gustaviansk tid. Doktorsavhandling, piper press, Stockholm l-999)

En respekt för den engelska parkens centrala värden innebär att nya
byggnader inom området underordnar sig landskapet och är lägre än
vegetationen. Skalan i landskapet får ej forändras och nya visueila
ingrepp i miljön vid Brunnsviken (även genom belysning, m.m.) tillåts ej.
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Avslutande kommentarer och slutsatser

Det har anforts att det faktum att fysikcentrum finns omnämnd i
propositionen för nationalstadsparken skulle ge detaljplanen en "frisedel,'
som gör att den inte behöver underordna sig portalparagrafen i lagen.
Som kommentar till det synsättet refereras till förre regeringsrådet
Bengt Hamdahls artikel i DN 37/5 (bil.4).

Det är samtidigt angeläget att påpeka att detaljplanen innehåller fyra
olika delar varav två (se pkt 3. och 4 nedan) ej nämns i propositionen.
Dessutom har nybyggnationen i pkt 2 vuxit med 25 7c sedan start-
promemorian för planen, och det fanns vid den tidpunkten förslag som
skulle leda till en väsentligt mindre grad av nybyggnation i områdät. Med
andra ord, fysikcentrums behov kan lösas på många sätt och något accept
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av det nu aktuella planförslaget har aldrig varit aktuellt. Det kan i detta
sammanhang vara av intresse att ta del av motiveringen för att välja det nu
aktuella projektet: "Henning Larsens förslag lämnar mer yta för annat
ändamål eller framtida expansion av fysikcentrum, och ger det bästa
ekonomiska utbytet" (Bedömningsgruppens utlåtande, 1994-05-27).

Vad som ovan sagts anknyter till substitutionsprincipen, ett vanligt synsätt i
miljösammanhang. Det handlar om att man byter ut ett skadligt ämne mot
ett mindre skadligt eller ännu hellre ett oskadligt ämne. Applicerat i
detta sammanhang handlar det om alternativa lösningar for.att tillgodose
institutionernas behov.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 1995-04-27 att: "Stadsbyggnadsnämnden
anser att stadsbyggnadskontoret under utställningstiden bör undersöka om
sådana bearbetningar är möjliga som skulle göra byggnaden i höjd och
volym anpassad till Nationalstadsparken."

Under sommaren 1995 kom stadsbyggnadskontoret med förslag att lösa
problemet genom att nyttja även en intittiggande tomt. Detta konstruktiva
förslag avvisades av representanter för fysikcentrum genom ett ultimatum:
"Antingen blir det det liggande förslaget eller så blir det inget Fysikcentrum
alls."

Det viktiga i sammanhanget är alltså att det finns alternativa sätt att
tillgodose institutionernas behov och att dessa inte skulle skada
nationalstadsparkens värden utan istället skulle kunna bidra till en
utveckling i enlighet med lagstiftningens intention att förstärka
områdets värden (bil. 5).

Avslutningsvis kommenteras detaljplaneförslagets delars förenlighet med
lagen:

1) väg och bro från KTH till fysikcentret
2) fysikcentrum öster om Roslagstullsklippan (210 m långt,

25 meter högt 10 m över Brunnsviken, i volym
30.000 kvm vilket i motsvarar tre hötorgshus)

3) bebyggelse (3-4 trevåningshus) på Roslagstullsklippans västra kant
4) gång- och cykeiväg längs Roslagstullsklippan ovanför

tunnelmynningar för Norra länken vid Rosiagstull

Följande slutsatser bör kunna dras ur ovanstående underlag:

Pkt 1 utgör ett intrång i naturmiljö och är därmed ej förenligt med lagen.

Pkt 2 skulle med sin storskalighet komma att dominera i landskapet
kring Brunnsviken och förta kontrasten mellan stad och park vid
Roslagstull. Det skadar därmed grundläggande värden i det historiska
landskapet och är ej förenligt med lagen.

Pkt 3 är mindre storskaligt, men har sin verkan i ett mer intimt och
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känsligt landskapsrum. Det skulle störa landskapsbilden förta och dominera
i det historiska landskapsrummet. Propositionen för lagen anger att "Nya
byggnader och anläggningar som inte behövs för att belintligi verksamheter
skall kunna fungera bör därför i princip inte medges.', Dennä text kan
appliceras på de foreslagna husen.

Pkt 4 skulle totalt omgestalta förkastningsbranten vid Roslagstullsberget
och därmed det historiska landskapsrummets värden. Den leder dessutom
till ett intrång i naturmiljön.'Inte heller detta är förenligt med lagen.
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Slutsats:

Förslaget strider i sina olika delar mot lagen för nationalstadsparken och
måste därför upphävas.

Bilagor:
1) Bygglovshandlingar
2) Debattartikel i SvD 96-05-12
3) Planeringguldgrlag från riksantikvarieämbetet (Kulturmiljövård S -92)
4) Debattartikel i DN 96-05-31
5) Artikel i Utblick - Landskap, nr l,'1,996
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