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Området kring sjön Brunnsviken är en miljö av
riksintresse. Det är en oas för jäktade str:rstadsbor
och det. är en miljö med mångrhundraåriga kultur- och
naturmiljöer. Eftersom området ligrger i två kommuner
krävs gemensamma tag för bevarande.

Hoten mot Brunnsviken

På sena.re år har området kringr Brunnsviken varit
aktuellt för många nytillkommande verksamheter. På
plats i Frösundavik finns redan SAS nya huvud.kontor och
fler arbetsplatser planeras invid detta. Planer fanns
tidigare på omfattande av- och påfartsramper på e 4ran
i höjd med Haga Grind.ar. Opinionen tiII skydd för
Hagaparken lyckades dock hindra vägverket från att
genomföra utbyggnaden. Ett mindre omfattande alternativ
utarbetades.

Även på andra hå}] Iängs Brunnsvikens stränder finns
utbyggnadsplaner. Söder om Haqraparken vil} fastighets-
bolagret Barkmans på den ned.lagrda Haga-terminalens
plats, bygga en museiebygrgnad. och ca 10.000 m2
kontorslokaler. I anslutningr till Stal1mästargårdens
Värdshus önskar sarnma företag uppföra ett hotelf. På
stockholmssid"an av kommungränsen finns avancerade
planer på ett japanskt Iyxhotel1 med intilliggande
japanskt kulturcentrun och kontor. På östra sidan av
Wenner-Gren center kommer inom kort Hjärt- och
lungfonden att bygga ett nytt kontorshus. Detta trots
starka protester från föreningar, aIlmänhet och
närboende.

Enligt storstockholmsförhandlingrens över:enskommelse om
trafiken i Stockholmsregionen skall- Bel]evuelänken
byggas -r tunnel. undcr (lederscialsgat-an och vidare bort
mot Roslagstull . Iltt sådant påkostat utförande riske::ar
natr-rrl.i.qi,r\.r j s a1-1- nl".a e::pl"cat-eri ngst rvcket i 1är'rkens
rrä rhc t .

Ä''ren för ornrådct ös1-.cr' öiir Brilnnsvikcn f inns föränd*
ri.ngsplaner. Pä bäqq'c sicicr om E 3:an har stora marller
avsatts som utredningsområde i den översikr.splan som
Stocl:hol.ms fullmäktige faststäIlde den 18 februari
1991. En förrljupad översiktsplan skall utarbet-as enligt
f r:]lmäktiges bestut.

Sammantaget innebär alla dessa förslag om utbyggnad.er
och exploateringar stora förändringar kring Brunns-
vikens stränder och närområden. Bortsett från sjä}va
Hagaparken kan Brunnsviken ha bl-ivit helt inbyggd inom
5-l-0 år om aIIa tankar, skisser, id6er och planförslag
realj-seras. Det vore mycket beklagligt om så tillåts
ske.
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Räddninqsförslao

Men det finns också andra förslag. Föreningen Haga-
Brunnsvikens Vänner har föreslagit att hela området
kring sjön blir en "trädgårdspark,! med b] a en utbygqd
Bergriansk trädgård. Stockholm saknar idag en stor
botanisk träd.gård. StåthåI1arämbetet har givit. Naturens
Hgs i uppdrag att studera förutsättningarna för ett
långsiktigt skydd av ämbetets marker på n3urgården, i
Haga och i Ulriksclal. Man föreslår i utredningen att
hela området från Djurgården upp till Sörentoip, i
öster avgränsat av Lilla Värtan och Edsviken och i
väster av E 4:an och Valhallavägen, avsätts som en
Eko-park. De bostadsområden och industriområden som
ryms inom detta område föreslås bli föremål för olika
former av ekologisk anpassning. Id6n är god, men måste
anpassas till hamnverksamheten och d.e industriella
anläggningarna. Däremot torde de delar av området somär obebyggt eller endast bebyggt. med äld.re kultur-
fastigheter kunna avsättas som natur: och/el1er
kulturpark.

QLedens parker kräver omsorq

Vissa nytillkommande verksamheter kan d.ock vara både
nödvändiga och önskvärda. Det kan t ex gäl1a student-
bostäder och anläggningar knutna tiII institutioner och
högre utbildning vid Universitetet. Stallmästargård.en
är en av Stockhol"mstraktens äIdsta restauranger och medtanke på kundunderlagret kan d.et finnas skäl ått studera
möjligheten att i dess närhet uppföra en mind"re
hote]lanläggning och samtidigt försköna vid den
tidigare SÄS-terminalen. Eörutsättninqren måste dock
varä att den kan ansluta på ett bra och smakfullt sätt
tiII den kulturhistoriskt känsliga miljön kring
värdshuset.

När det gäl1er den mark som avses bebyggas med detjapanska hotellet och de japanska kontoren, bör detvara fu}lt möjligt att finna and.ra alternativ. Eftersom
dg-nre tomt utgör en av d.e estetiskt'ioch miljömässigt
viktiga delarna av stenstad.ens uportar" mot ytter-
staden, måste en ev. byggnation ävpassas på sådant sättatt vyerna inte störs av något storskaligt e11er bas-
tant palats av plåt och glas
-oLan sikti tS

Förutom det som eventuellt kan vara möjligt att byggapå dessa tre nämnda platser i Brunnsvii<eni närhet- åidet vår bestämda uppfattning att övriga idåer ochplaner på exploatering inte skall komma ti1l stånd..
Stränderna kring tsrunnsviken behöver ges ett
Iångsi.kt.igt skydd.
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Gemensam fördiupnin q av översiktsplanen

För att studera olika möjliqheter och alternati_v tilI
byggnation på de platser som nämns i motionen och för
att skydda övriga hotade områden bör Stockholms stad
och Solna kommun tillsammans utarbeta en gemensam
fördjupad översiktsplan. En sådan ptan kan sedan, när
en bed.ömning av helhetsintrycket har kunnat göras,
ligga tilI Etrund för skyddsåtgärder och progrramskisser
i förekommande fall.
Likalydande motioner har väckts i Solna och Stockholm.

Men hänvisning till ovan anförda föresLås kommun-
fullmäktige besluta

Stockholms stad. och So1na kommun i samarbete
ska1l ta fram en gemensam fördjupad
översiktsplan för områd.et runt Biunnsviken,
samt

att faststä}}a direktiven enligt motionens förs1ag

Stoc den 18 mars 1991-

(.-. (jr.. , ( -Jon Kahn
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