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An g-Hag a-El runnsvike n - U kiksd at oc[rkv C edersdal

Hrya-prynnsvikenområdet är ett område med utomordenfligt höga
kuiturvärden, vad gäller själva den på 1700-talet skapade fiagapärXen
och dess omgivningar även av största internationella intresse. Runt
Brunnsviken och med Brunnsviken som sammanhållande element
finns dessutom flera andra samtida parkmiljöer, vilka visserligen idag
delvis sargats men som i väsentliga drag skulle kunna återställas. Här
finns också en rad arkitektoniska miljöer av enastående slag, såsom
de kungliga lustslotten i Haga och Ulriksdal och annan paradbebyg-
gelse från gustaviansk tid, barock empire och sent 1800-tal allesam-
man väl intregrerade ide olika parkanläggningarna. Området har med
anledning härav utpekats som riksintresse för kulturmiljövården genom
riksantikvarieämbetets beslut den 5 november 1987.

På grund av sitt centrala läge i storstadsregionen har området emel-
lertid under senare tid börjat betraktas som en exploateringsresurs.
Åtskilliga förslag till tillkommande mycket tunga bebyggelsäenheter har
lanserats av enskilda företag liksom av Solna och Stockholms kom-
muner. Såväl regionplan 901om Solna kommuns översiktsplan be-
tecknar delar av riksintresseområdet som utbyggnadsmark. Enligt
kommunen behöver riksintresset här inte tillgodoses utan kan få stå
tillbaka för andra kommunala och regionala intressen.

Bland de aktuella ärenden som riktat uppmärksamheten mot Brunns-
vikenområdet märks särskilt den s k Japanskrapan och kv Cedersdal
där Sveaplans gymnasium avses inforlivat i ett kontorskomplex med
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ytterligare 11.000 m kontor mot Bellevueparken. I båda fallen liggerekonomiskt betydelsefulla åtaganden *.'Otutn" ,.äun i förutsätt_ningarna för planarbetets bedrivande, på 
"Gutt .åm gO, en öppendialog svår att föra. För kv CedersOai har Unsstyretsen (lands_hövdingen) den 18.4.1991 tagit beslut om att taststaU den plan sommedger den ovannämnda utbyggrraden för kontorsändamå|. Denaktuella planutformningen visår-änligt vert<ens uppjuttning att relatio_nen ti[ Belterueparken inte tilkäcf tist stuOerits"'åmtiga tiänstemänsom deltagit i den sluiliga behandliÄgen av aiånJ"t på länsssrelsen

läOlrrrrört 
skitjaktig mäning o.h- ansett att ptanen inte bör ,inn" iågu

Länsstyrelsen har s9n1st i granskningsyttrande över Solnas över_siktsplan 1gg1-04-22 äler markerat behovet av en fördjupning avöversiktsplanen som samordnar Stockholms och Solnas behandling avBrunnsvikenområdet som riksintresse för kulturmlnnesvården. Sammaanspråk har tidigare framförts i..granskningsyttrandet över Stockholmsöversiktsplan och stötts av BRÄ-i skrivelsä titt tän""tyrelsen i mars1991.

Verken anser att området9_ betydglse motiverar ett mycket aktivt
statligt agerande till stöd för ett långsiktigt skydd av områdets natur_
och kulturvärden. Det är emeilertidtckså vå§enfligt att detta agerande
kan inordnas i de former som den fysiska planeririgen enligt NnUpeL
erbjuder.

Många av de projekt som är aktueila inom Brunnsviken_området är
vart och ett av den arten att de kan komma att påtagligt skada riksin_
tresset för kulturmiljövården i området. Andra projekt kän möjligen
komma att uppfattas så att de som isolerade föreieelser inte'oisakar
en skada av den digniteten. Mängden av projekt kan sammantagna
leda till påtaglig skada.

Boverket och riksantikvarieämbetet anser, liksom länsstyrelsen i
yttrande till Solna kommun och Stockholms stad, att fördjupning av
översiktsplanerna bör upprättas, där de mellankommunala'frågärna
klaras ut.

Ett sådant planarbete är av utuecklingskaraktär. Verken anser därför
att staten genom resurstillskott både ekonomiskt och i form av prak-
tiskt arbete med information, planeringsunderlag och planeringsmeto-
der, nu bör bidra till att stimulera och forcera detta arbete. Med ptane_
ringsmetoder menar vi det arbetssätt som nu är under utveckting och
som använder sig av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ståd i
den fysiska planeringen. Denna arbetsmetod erbjuder möjligheter tiil
analys ivad mån föreslagna ingrepp i området medfor påia-gtig skada.
Vidare är det möjligt att analysera den sammantagna effektön-av en
mångd mindre ingrepp. Den fördjupning av översiktsplanerna är det
rätta sättet att åskådliggöra olika intentioner för markanvändningen.
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Boverket och riksantikvarieämbetet är beredda att ta initiativ till ett
utvecklingsarbete av ovannämnda karaktär. Givetvis ska detta be_
drivas i nära samarbete med berörda kommuner och länsstyrelsen. Då
förändringstrycket är mycket stort är det angeläget att få till stånd ått
sådant projekt med det snaraste. Verken faln OåfOr inte rymma 

-

projektet inom nåsta års verksamhetsplanering utan resurstillskott. Ettutvecktinssarbete 
1ne.g !9l9ning på [,rke iförj;upäd översikt.fr"ngeneretlt men med särskild inriktning mot att lynä tram de naiionelltbe§delsefulla intressena i Brunnsvilien beräfnas verken kunna ge_

nomföras inom ramen för 1,2S miljoner kronor. Verken hemställer omett principbeslut att utanordna extra resurser och kan då återkomma
med ett detaljerat program och kostnadsberäkning efter sommaren.

nAA Boverket

a(
Margareta Biörnstad

För kännedom:

Länss§relsen i Stockholms län
Stockholms stad
Solna kommun
Regionplane- och trafikkontoret

Blucher
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