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Uppvaktning av Miljödepartementet 98-11-23 om
Nationalstadsparken, särskilt Fysikcentrum och södra Brunnsviken

Presentation
Deltagare:
Richard Murray
Peter Schantz

Henrik Waldenström
Lennart Holm

or§f. i Förbundet för Ekoparken (FFE)

vice ordf. i FFE, sakkunnig i Liinsstyrelsens
referensgrupp för historiska landskap
repr. för WWF-Ekoparksfonden
professor i arkitektur, f.d. GD för Planverket
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Nationalstadsparken - möjligheterna till en nystart

" Regeringsuppdraget enl. NRL 6:2, L996-1.1-21.

* Förändringar och mojligheter

* Kommunernas intresse for turismsatsningar

Bakgrund och problembild

* I^gen översiktsplan för området

* 1.992 - planer på att nyttja hela Albanoområdet

'r Detaljplaneförslag 1995

. Miljöanpassat alternativ I sommaren L995
på initiativ av stadsbyggnadsnämnden

* Medborgarplanering för Albano

* R"geringsbesluf om fysikcentrum och redovisning
enl. NRL 6:2 f& Södra Brunnsviken
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* Miljöanpassat alternativ II sommaren 1997:
a) Kontakterna med fysikerna. Går att byggu i etapper

Nyttja även intilliggande tomt.
b) Mats Hulths arbete
c) Rektorernas nej

Rättsprövningen
a) Brister i MKB både vad gälIer natur- och

kulturvärden
b) Manipulerat bildmaterial (se www.ekoparken.a.se)
c) Vilseledande uppgifter
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Regeringsrättens dom:

Planen-upphävdes på grundval av en väg i Lill-Jansskogen,
den-del av projektet som hade en rimlig MKB. Denna våg
ansågs vara nödvändig för projektet

Akademiska hus ger parallella uppdrag
för institutionsbebyggelse i Albano

Kontakter med Stockholms stad, Skanska
och Anders Flodström

Möjliga lösningar

1) Stockholm och Solna skapar en fördjupad översiktsplan
för södra Brunnsviken.

Hantering av detaljplan för fysikcentrum:

* Alt. 1. Mot bakgrund av regeringsrättens dom upphäver
regeringen planen. Med upphävd detaljplan är
förutsättningarna idealiska för en miljöanpassning

* Alt. 2. Med nuvarande plan som grund miljöanpassas
projektet. En mojlighet är att man bygger centret i
etapper och skapar en ny detaljplan för byggande på även
den intilliggande tomten.

3) Medling

4) Önskemål:
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Att regeringen tar ställning till det nya faktamaterial som
finns i ärendet i och med rättsprövningen och efter den.
Regeringen har inom departementen och ämbetsverken
en sakkompetens som inte finns i regeringsrätten.

Att regeringen inhämtar yttranden från Riksantikvarie-
ämbetet, Naturvårdsverket och Boverket i ärendet.

Märuriskan, landskapet och tiden. En sammanställning
av texter om det historiska landskapets kulturvärden.
Bildmaterial ang. fysikcentrum inlagt på www.ekoparken,a,se
Utdrag ur rapporten "Nationalstadsparkens ekologiska
infrastruktur, Stadsbyggnadskontoret 7997"
PM om en unik möjlighet att skapa en kulturmiljö av internationell
klass genom miljöanpassning av fysikcentrum (Kopia av PM lämnad
till Skanska styrelseordförande Bo Rydin den 3 november 1998)
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