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Uppvaktnirrg av statsekreterare lane Cederquist och dep.sekr. trvar
Frostensson, hrrikesdepartementet 1996-A5-29

Arg. överklagade detaliplaner (Fysikcentrum mr.m. och Norra
Iänken, detaliplan 2 Roslagstull- Frescati-Ugglevikskätlan) inom
nationalstadsp arken Ulriks d al-Haga-Brunnsviken-Djurgården

De Itagare:
Eva Nordenson, orc1f. i Kolranritt6ir {ör Custavianska trrarkerr
Bengt Flainclah[, f.d. regeringsntntl
Richard h,'{l.,rrnnay, orct{. i Föriruuitiet [ör ]ikoparkerr (43 sar"nv" org,)
Peter Schantz, v" orclf. i Haga-tsrunnsvi kens Vämlrer

tsakgrund

1) Karl Starträcks nroltiun onr bevarande av oatrråcleb.tr9l .

2) tngt'i gjorde-. I / J erpioterirdes.
3) 1991 - exploateringshot urettr volyni p.? [00.]iötorgslius

- tre riksclagsl-t'lotioner onl ber.anancle

- jond bruks,Lr tskottets be fii u kand e (1 991 I 92: 
"t 
aU i

- brev från riksail{i[<varieärntretet och boverlret till regeringt'n
- regerillgerr illgriper rured sltöd av idRL k;rpr 6 § 2, lbegän im

ör'ersitr<tsplaner {rån Stockholms och Solna konualurner.
,:{)'199,1 - riksd;lg,en ger elltrliitrigt stöd åt regeringems propros.ition

-,! 

994 1 95:3. N ationa l stadspar lo.en Lilri t<"sda l-Ha ga-B r,r-tnnsvi ken-Djur gård en
5) 1995 llagen [ör naIiolr.r]stadsp"rrkell trätler i knaft

tseskrivning av tragen

L.rr prop 1994195.3:

NR[-,3kap,7§:
"Omrädet Utrnrksdal-llirga-Er-unrisviken-Djurgården är en ;rationalstac{spar}r. lnotrr
en natio'nalstacl,<park fär ny behyggelse ocl'r nya anläggnimgar kornmtl iill s{ånd och
aaldna åtgänder vidtas elrdast onr r.let kanl ske l"ltan illtnåmg i pankialrdskap etrlen
natuu-niljö och utan att det histotiska land-qkal:ets natun- och kuiturvärden
i öv.rigt skadas. "

lnget unctrantag för utvecktrilrgen uv Lrefilltliga ttäton"ten etr.len trr,. clet lukala llän[lrgsl,ivet.

"[-Itvecklingen i natiot"la{stadsparken bör san"lruantaget .inrriktas på att förstärka områdets
naltL;r-, kutrtur- och nel<reationlsv;irr-len or-tr ,tt[ värnil den biotrogiska llrälig[a,]den"?

Finns det historiska landskapets natur- och kulturvärden beskrivna?

Unprop 1994195.3:
"l-änsstvreisera,i Stockholn'ls län bön få regerillgelrs rlprprdnag attt i salltnåd llred beröretr"r
fastighetsförvaltare, l-l'lylldigheter och kornl"r.lunen föreslå forl-nen [ör stll"nverkan i {rtigor oltr
förvatrtning och skötsetr .rv trationaistadspilrken""
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lJppdraget nap'rporterat till regeringem 96,0-11-25. Där anges att beskrir.l-ringen av de r.ärtlem
som entrlg,t lagen inte ftir skaclas inte har brl.'cter: "Beskrivningarna av rxatur- oc[t
kutrtunviirdena bel-röven n,rtvecktras" Ett fördjurpat r-lnclen]ag fön pitrnening octrr ulr.,eckling trehtivs
främs{ avseende kulturrniljö{rågorna""

Således. det underlag sonn länsstyretrse och regering behöver för att bedöma överklagade
detaljplaner och utveckla översiktsBlanerna finns ej" I avvaktan på det kan rirnligen inte
några regeringsbeslut orn planer tas.

Texter kring aktuella projekt i prop X994195:3:

Ang" F-vsikcentrulll:

"En utveckling ilv högre utbilcining och fonsir.nimg seinlt ttiltr forsknillg ankmuten verksam*let
inom-r Roslagstulls sjukllusolrlråcle och srnåindustrirnnrnådet Albano torcle inte förhinclras av
skydciet. Ett genorurfönancie ;trr, plamenlia på etlt s.k. fysikcentrunl och av erforderlig;r
lokah,ä&ar för denna venksan-llaet kan ge rnöj{igl"leter till fönbättrlflgär av nl-i{jön i denna del
av natiol'ratrstar:l sparke al."

"Vid eventuetrl ornv.endtring uch konrplettering av såetrirna byggnader och bebyggelsemil.iöer
bör särskiit urpprnärksanlrnas åtgärdetmas forul ocl-
skalil salllt att n<anaktären av .lbvggnaden i parkmitrjö bevanas."
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Ang" Norralänken:

"Ger"lon"l förläggning av Nrirnal 1änken rned amslutningar i tunneiläge
under t"lationalstailsparken och genom i.ltfiorn"lning av tiil leden hiiran"lde anor,dningar oval-l .!ord
på ett sätt som inte skarjan orrnrtidets llallur- och kutrturviinden, bedönler nc-gerirrgeu .rtt en
utbyggnad .lv Norra länken lr-led anslutningar lrrir kilnna förenas n-led l,ad sorn föreslås i detta
ärende""

Planeringsprocessen

Ur prop't994195:3, sicl 4i: "Soni stöd ,för etren titrträmrpming av speciaitragstiftnimgelr sullr
negeringen förorcinr bör Stockilo{mn ocln So(na urtveckla sina översit<tsplaner."

ldag finns ånnu ingen ny översiktspliur, än mimdne mågoll r.;tvecklar-l övensikttsplan" Ietr[ för'slag
till översiktsptan angavs att riä redan tnvcket stora hus finns i on'lrädet, ilxedg,rrr det diener

stora hus" Sluts.rtser.t'l;'l stån i konsträst mot riksantikvarieärnbetets t;ndenlag.

Fy*si kssn 1r., nr - ett Errej ti di cerand e pl anä r en de

Innehåller fyra c{elar:
1) Väg ochvågbro
2) Fysikcentruln öster onr Roslagstullsklippan
3) Eebyggetse på Rostragtirllsktripoan västra kant
,1) Gäng och cvkelväg längs Roslagstul[sklippan ovanför
tunnelmylll-ringirr för Norna llänkeu vid trlostragstrlll

Landskapets värden och krav pä tillkonnnnande bebyggelse
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"Vad rnånga städer i utlandet offrat betydande surnrnor för att rned konst åstadkornm4 det
har naturen skänkt Stockhohn i de tre parksjöarna Norra Brunnsvikery l"aduviken och
Djrlrg årdsbrurmsviken. "

"Strandpartierna böra alltså hetrst icke bebyggas eller där sådant oundvikligen uråste ske,
böra omräden närrnast vattnet lärrmas obebyggda, tillräckligt breda för att byggnaderna
skola inbäddas i grönska"

(Citat ur "Betänkande angäende Djurgårdens bevarande sorn park, avgivet av särskilt
tillkallade sakkunniga" och lärnnat till finansndnistern 1917. Betärakandet var ett resultat
av en rnotion i riksdagen 1913 av Karl Starbäck.)

Stockhokn har den ovanliga egenskapen att det dr en stad sorn börjar rned en skarp stadsgräns
på nordsidan. Stenstadens kompakta kvarter uröter oss vid Roslagtull, Norrtull och ända bort
till Karlberg. Innanför denna griins ligger staden, och där utanför landet.

Detta för Stockholm så karakteristiska värde får ej förskingras utan bör istället förstärkas
genom att återstäila de sargade parkområdena vid Norrtull, Haga Södra, Bellevue och
Albano. Det skulle även förstärka deras roll sorn biologisk spridningsväg.

Utanför staden skall landskapet doneinera. Dess skala och karaktär far inte förtas genonn
störande bebyggelse. Landskapet och landskapsbilden utgör nationalstadsparkens
grundläggande kulturvärden. De far inte skadas, utan bör istället utuecklas. MåIet måste
vara att var nlan än vistas i parken ska man kunna uppleva att rnan liimnat staden bakom sig.

Albano är på sarnma sätt sorn ortsnarnnen Tivoli och Frescati återspeglingar av de kulturella
kontakterna rned Italien under senare delen av 1700-talet. Roslagstullsberget rnotsyaras av
Albanoberget utanför Rorn. Det var där filosofen och statsmannen Cicero lät bygga
"Tusculurn", sin lantliga villa för ostörda studier. Narnnet Albano vid Brunnsviken iir knutet
till det gustavianska parkprojektet runt Brunnsviken rned de engelska parkerna vid Hago
Bellevue och Tivoli, anger att Albanoornrådet värderades sonn en viktig del i
Iandskapsparken.

* Den engelska parken bygger på en respekt för det naturliga landskapet och dess skala.
Parkere ingår sorn en del av en helhet i landskapet diir "vilda" landskapspartier utanför
parken är lika viktiga som skapade partier i parken.

Kravet på nya byggnader inorn det aktuetrla ornrådet är att de underordnal sig landskapet och
är lägre än vegetatioreen. Skalan i landskapet får ej förändras och nya visuella ingrepp på
Brunnsvikenrniljön (även genom belysning, m.rn.) kan ej accepteras.

* Roslagstull har osedvanliga rniljökvalit6er med en naturlig entr6 forn"rad
av Bellevue och förkastningen i Roslagstullsberget. Här möter natur-landskapet en
stadsrniljö av kompakt stenstadskaraktär, en kontrast med
för Stockholrn ett unikt viirde. Förändringar vid Albano måste syfta till att förstärka denna
kvalitd genorn att låta trandskapet och tiltrkommande naturvärden dorninera. 81.a. måste en
rejäl vegetationsridå ryrnfiras mellan ftoslagsvägen och eventuella hus inon"r Albano.

* De trrus sorn byggs i Albano bör i sin stil anknyta till karaktären vid Roslagstulls
sjukhusrniljö och Kräftriket så att en enhetlig rniljö rned
park i hus skapas.

Planeringsbakgrund:

1992.
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Riksantikvarieåimbetet presenterar ett underlag för planering.
I det exeurpli{ieras med att SAS och universitets sdödra hus bryter rnot ornrådet karaktär

D94-42-24.
Startprornernoria. 20.000 kvm nybyggnad, 10.000 kvrn nyttjande av Rosiagstulls
sju&husornråde. Vid denna tidpunkt arbetade regeringen med propositionen för
nationalstadsparken. I skrivetrser till rniljödeparternentet citerade i prop.
1994/95.,3 ilrenar Stiftelsen Vetenskapsstaden och KTH att det aktuella planeornrådet
bör exkluderas ur nationalstadsparken. Önskemålet får inget gehör.

Frojektets utformning vad gäller nybyggnadsvolyrn har ändrats till
30.000 krzrn sedan denna tidpunkt.

1994-05-27
Redovisning av parallella uppdrag för fysikcentrum.
Fanns förslag orn 15.000 kvrn nybyggnad, 11.000 garrrla byggnader
t-Itvalt förstrag: 30.000 kvrn nybyggnad.

I rnotiveringen: Henning Larsens förslag lärnnar mer yta för annat ändamål eller framtida
expansion av fysikcentrurn, och ger det bästa ekonorrliska utbytet.

Nybyggnadsvolyuren för fysikcentrufft motsvarar tre hötorgshus vid Albano (nu 210 n"reter
långt, 25-30 ureter högt).

1995 dec.
Ett detaljplane{örslag för fysikcentrurn, rtrl.m. läggs frarn.

1995-04-27
"Stadsbyggnadsnämnden anser att skapandet av ett fysikcentrurr är viktigt för forskning
och sarnarbete mellan högskolorna. Det är dock lika hög grad viktigt att fysikcentruur
utforrnas på ett sådant sätt att byggnaden inordnar sig i Nationalstadsparken. Byggnaden är
genorn sin placering, sin volyrn och sina rnått rnycket synlig i landskapet, bl.a. från pelousen
i Flagaparken där den ligger i blicKånget in rnot stan.

Nationalstadsparken definieras bl.a. av att parken ska dorninera över byggnaden och
inte tvärt orn. Husen ska stå fritt i park och grönskan ska vara det väsentliga. Nåir det gäller
den föreslagna utformningen på fysikcentrun'l döljer byggnaden trädtopparnas horisont och
donrinerar landskapet genom sin höjd och längd."..... Stadsbyggnadsnämnden anser att
stadsbyggnadskontoret under utställrringstiden bör undersöka orn sådana bearbetningar är
rnöjliga sorn skulle göra byggnaden i höjd och volyrn anpassad till Nationalstadsparken."

Även länsstyretrsen kritisk i sina yttranden: "Byggnadens höjd bör sänkas främst i de delar
sorn ligger i blickfånget från Brunnsviken och Haga. tsyggnaden bör frän detta håll inte dölja
bebyggelsen och vegetationen på höjden vid Roslagstutrl."

Under soilunaren kom stadsbyggnadskontoret nned förslag att även en intilliggande tomt rned
ett leturpapperslager skulle nyttjas för fysikcentret. Det awisades av representanter för
Fysikcentrurn: "Antingen blir det det liggande förslaget eller så blir det inget Fysikcentrunl
alls. "

1995 sorrunaren-hösten- 1996 våren

Staden fattar beslut om detaljplanen.
Länss§relsen backar. Accepterar fysikcentrurn rned hänsvisning till att det är onnnärnnt i
propositionen, är fortsatt kritisk till den dorninerande bostadsbebyggelsen på
Roslagstullsberget. Flanen kallas in av länsstyrelsen. Efter överenskornmelse rred
Stockholurs korrmunstyrelse ändras husens syfte. Därefter släpper länsstyrelsen igenout
planen.
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Förslaget skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärdena

1) Den {öreslagna vägförbindelsen frän Norra Djurgården till Roslagstullsornr:ådet inkräktar
på naturmark. Detta är i sig icke förenligt rned lagen. tr det aktuella fallet rör det sig
dessutorn orn (enl. MKB:rq sid 9) ekologiskt särskilt känslig rniljö och ett naggande i kanten av
det biologiska kärnornrådet.

2) Förslaget till bostadshus på Roslagstullsklippan mitternot Bellevue bryter naturornrådets
horisont, förändrar skalan i landskapet och innebär en visuell störning ävert genorn belysning.
Som påpekas i MKB:n (sid 15) iir det ett avsteg från kornrnunens tidigare antagna prograrri för
Ekoparken.

Nya bostäder för studenter och forskare är i sig uteslutna inom ornrådet rned hänsyn till
lagens intentioner: "Nya byggnader och anläggningar sorur inte behövs för att befintliga
verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inle rnedges."

3) Fysikcentret, c:a 30.000 kvm, 210 meter liångt och 2F30rneter högt (40 rneter höjd över
Brunnsviken vattenyta, och sarnma höjd som sjukhus-bebyggelsen) skulle bli vida synligt i
Brunnsvikenornrådet och helt dorninera miljön vid södra Brurnsviken. Ingen vegetation kan
skyla denna bebyggelse. Monurnentaliteten hos Roslagstullsklippan förtäs ochikalan i
landskapet förrycks. Sorn även påpekas i MKB:n (sid 14) bryts näturornrådets horisont, och
förslaget är dåirigenorn ett avsteg från kommunens tidigare antagna program för Ekoparken.

1) 9åoS- och cykelväg ovanför tunneknynningar för Norra länken vid Roslagstull längs
förkastningsbranten skulle skada landskapsbilden.

Förslagets olika delar strider således rnot lagen för nationalstadsparken varför det måste
avvisas.
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