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FÖRSLAG TILL BESLUT

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar

äff godkänna föreliggande tjänsteutlåtande med förslag till uppläggning av

arbetet med förstiirkning av Nationalstadsparkens värden

aff stadsbyggnadskontoret upprättar en fördjupning av översiktsplanen för hela

Stockholms del av Nationalstadsparken

A[ översända detta tjåinsteutlåtande till Länsstyrelsen i Stockholm, berörda

markförvaltare m fl, Solna stad och Förbundet för Ekoparken fÖr kännedom.
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SAMMANTATTNING

I en sl«ivelse till stadsbyggnadsnämnden föreslås en utredning om positiva

åtgarder som stärker och utvecklar Nationalstadsparkens värden. Ett antal

förslag till ufredningsuppdrag mm presenteras i s*rivelsen.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att det genom åren tagits fram ett omfattan-

de underlagsmaterial om Nationalstadsparekns unika kvaliteter. Ytterligare

utredningar kommer att tas fram i samband med pägående och kommande

planeringsuppgifter.

Rilagor
- Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden samt protokoll
- Preliminära åtgärdsforslag i Nationalstadsparken
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En fördjupad översiktsplan för hela Stockholms del av Nationalstadsparken

bör utarbetas. I en sådan plan kan detaljeringsgraden bli tllmligen hög, området

behandlas som en helhet, viktiga plansamband och spridningskorridorer
studeras etc. Arbetet avses samordnas med Solnas fördjupting av översikts-
planen.

Stadsbyggnadskontoret vill i liktret med vad som framförs i skrivelsen flytta
fram positionerna och visa $ konlaeta förlag tiU åtgffder. En iddkatalog med

tfikbara föÖättringsåtgärder har utarbetats av kontoret. Den ger underlag att

starta en process med berÖrda huwdmän som leder till att Nationalstadspar-

kens värden utvecklas. Id6katalogen bÖr uwecklas till ett åtgardsprogram

parallellt och samordnat med arbetet med en fÖrdjupad översiktsplan. Därmed

ko mmer markförvaltare, miljöorgani sationer att e ngageras i arbetet.

UTLÅTANDE

Skrivelsen

Stadsbyggnadsnämnden överlämnade den 30 maj 1996 en skrivelse till
stadsbyggnadskontoret om behovet att stärka Nationalstadsparkens positiva

värden. Kontoret fick i uppdrag att kommentera nämndens förslag till uppdrag.

Stadsbyggnadsnämnden anser att det utbrutit en "byggboom" i parken.

Nämnden vill inte passivt accePtera denna utveckling utan vidta positiva

åtgarder som utvecklar Nationalstadsparkens värden. I åtu punkter fÖreslås

utredningar och hur förbätEingsförslag ska kunna genomfÖras.

* Utreda den kulturhistoriska bebyggelsens karakttlr och betydelse och land

skapets karaktålr och betydelse för parken samt analysera samspelet mellan

landskap och byggnader

* granska och bedöma olika befintliga förslag på förstärkningar av

nationalstadsParkens värden

* uffeda om ytterligare mÖjligheter finns att vidta realistiska åtgarder för att

stärka nationalstadsparkens värden

* ägna speciell uppmärksamhet åt mÖjligheter att fÖrstärka svaga samband och

biologiska spridningskorridorer

* gradera möjliga åtgarder vad gäller angelägenhet och möjlighet till utförande

* redovisa vilka beslut som behövs för genomförande av de presenterade

åtgärdema

* översiktligt bedöma kosfiradsnivån fÖr de olika åtgardema

* med utgängspunkt från ovanstående presentera ett fÖrslag till positiva åtgarder

för Nationalstadsparken för perioden fram till sekelskiftet

En upphandling av en utredning bör ske. Uredningen bÖr bli föremål för samråd
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med mi[öorganisationema. Därefter fastställs en plan för an stärka
Nationalstadsparkens värden.

Stadsbyggnadsnämndens skivelse är fogad som bilaga 1 till detta tjänsteutlåt.

S tadsbyggnadskontorets synpunkter

Varför så många byggprojekt ?

Flera projekt planeras eller $går i Natio,nalstadsparken eller dess direha närhet.
Utvecklingen har förutom parkens atnaktivitet i sig i huvudsak tre grundor-
saker. Universitetet och högskoloma i området befinner sig sedan ett antal fu i
en omstruktureringsfas vilket resulterat i ett flertal projekt. Som alla större
projekt har dessa en lång startstråcka och genomförandetid. Så utvecklades t ex
tanken på ett Fysikcentrum vid Albano redan 1986. Den andra huvudförkla-
ringen är infrasftrktursatsningen i Stockholms län dvs Dennisöverenskommelsen
trän 1992. fXn redje förklaringen år utbyggnader av museer t ex Modema
museet på Skeppsholmen, Junibacken i Galärparken, ett "Science Center" vid
Tekniska museet, Gyllene paviljongen vid Folkens museum Etnografiska,
eventuell flytming av Sjöhistoriska museet till Södra Djurgården och eventuell
utvigning av Aquaria vattenmuseum vid Gamla Vasamuseet.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att lagen om Nationalsudsparken i flera ären-

den inneburit att ideer och planerade projekt inte förts vidare på grund av att

"ribban höjts" vid en förhandsbedömning. Kontoret har således med hjälp av den

nya lagstiftningen lättare att avvisa utbyggnadsförslag inom parken. Nämndens

behandling av ett förslag att bygga ut Idrottshögskolan på bergsplatån nordväst

om Lidingövägen är ett exempel S en alltmer kritisk inriktad prÖvning av

nybyggnadsförslag inom Nationalstadsparken. Tidigare har också bl a plane-

ringen för en ny stadsdel vid Begiusvägen avbrutits (fÖre Nationalstadsparkens

tillkomst), universitetets utbyggnadsplaner reducerats och lokalisering av en

eventuell huvudarena för OS flyttats från Nationalstadsparkens gränsområde.

Andra genomförda eller pågående projekt har kunnat bearbetas till det bättre

med hjälp av den nya lagstiftningen. Det galler t ex flyttningen av Norra Länken

vid Stortingsbotten, minskning av ett nybyggnadsprojekt vid Lappkärrsberget

och förläggning av en tillbyggnad för Vetenskapsakademin under jord.

Genom att komplettera lagen om Nationalstadsparken med fÖrdjupningar av

översiktsplanen, detaljplaner, natulTeservat, områdesbestämmelser etc fÖrstärks

skyddet ytterligare. Nya bestämmelser i plan- och bygglagen innebär att Över-

I sammanhanget bör det påminnas att i lagstiftningen om Nationalsudsparken
står att ny bebyggelse och nya anläggnngar får tillkomma men endasr om det
kan ske utan intrång i park - eller nanrrmiljön och utan att det historiska land-
skapets natur- och kulturvilrden i öwigt skadas. I propositionen står även att det
bör "inom ramen för skyddet vara möjligt att uppföra ett begränsat antal nya
byggnader inom bostadsområdena och inom områdena med byggnader för
högre utbildning och vetenskaplig forskning, museiverksamhet, idrott och
rekreation" I propositionen bedöms vidare att en utbyggnad av Norra Länken
bör kunna utformas så att leden inte skadar områdets natur- och kulturvärden.
Dessutom konstateras som ett faktum att det sk Fysikcentrum avses uppfÖras

vid Albano.
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siktsplanen även ska redovisa de milje och riskfaktorer som behÖver beaktas

vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Konsekvenser av

framtida förändringar ska kunna utläsas utan svåriSheter. Dena blir viktiga

utgångspunkter för arbetet med en fÖrdjupad översihsplan för National-

staAspa*en. Genom miljökonsekvensbeskrivningar kopplat till konlreta projekt

foöanras beslutsunderlaget ytterligare. Utrymme för toltningar av vad som kan

byggas etc minskar genom dessa kompletterarde planinstrument mm. Stads-

UyggnaOstontorets utgångspunkt är att det finns mycket begränsade återstående

nyUiggnaOsmöjligheter i S tockholms del av Naionalstadsparken'

Många utredningar

Fä områden utanför stenskden har genom ärhundradena blivit så beskrivna som

Djurgården dvs Stockholms del av Nationalstadsparken.

Kontoret anser det avgÖrande fÖr Nationalstadsparkens skydd att myndigheter,

beslutsfattare, markågare, fastighets- och marldÖrvaltare, miljÖorganisationer

och media har kunskaper om parkens värden. Kunskaper ftider förståelse och

engagemang vilket är förutsätmingar fÖr att områdets kvaliteter ska vämas'

vårdas och utvecklas.

På uppdrag av regeringen 1991 upprättade Stockholms stad och Soina stad

"Program fOr planering fÖr planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-

Ojur!ården". foogrammet utarbetades i samråd med bl a olika miljö- och

intreJseorganisatiöner och behandlades av respektive kommun 1993' 'Fro-
grammet iOr planering" redovisar hur kommunema i sin planering avser att

iU goaot" narurvårdens, kul turminnesvårdens och friluftlivets intressen inom

orriåd.t. Riktlinjema i programmet skall tillämpas vid översiktlig planering,

detaljplanet etc. So* underlag till programmet finns fem bilagor med fÖljande

nrbri"fer; Kultunrärden, Naturvärden, Stadsbild och landskap, Friluftsliv och

rekreation, Miljö samt Markanvändning och bebyggelse' Programmet bör enligt

proposition.n å, Nationalstadsparken i huvudsak utgÖra utgångspunkt för ett

naÅut planerings- och åtgardsaÖete. Enligt länssyrelsen är programmet den

viftigastå utgångipunkten iör fortsatt översiktlig planering av området'

Stadsmuseet har inventerat, klassificerat, dokumenterat och fÖreslagit skydds-

a,tarO.t för samtliga kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelse-

ffiö.. inom Stocfholms del av Nationalstadsparken' Detta omfattande arbete

avses ges ut i tryckt form.

I ett förslag till fÖrdjupad Översiktsplan fÖr institutionsområdet på Nona Djur-

gården trar'Lm*aeti t<vatiteter,lanåskapssamband, kulturmiljÖer' lebygggl.se-
möjligheter mm studerats. Planen har remissbehandlats och varit S samråd'

Staäöyggnadsnämnden beslutade hösten 1995 att återremittera kontorets

redoviin-iig efter samrådet fÖr ytterligare bearberring av förslaget' Riktlinjema.

iåi institutlonsområdet kommir att bearbetas och området avses att inarbetas i

en fördjupad översiktsplan fÖr hela Stockholms del av Nationalstadsparken

vilket framgfu nedan.

Ett programaÖete fÖr västra delen av SÖdra Djurgården har påborjats enligt

namndäns up$rag och avses remissbehandlas hÖsten 1996'

4-h
E";

e

L

L

t



5

t

På uppdrag av kommunfullmähige har kontoret utarhtat ett förslag till natur-
reservat för naturområdet inom Norra Djurgården som nyligen har varit på

remiss och samråd. Omrfiet omfattar störe delen av Nona Djurgården exklu-
sive institutionsområdet och Storängsbotten. För att upprätta föresl«ifter,
sköselplaner etc för ett naturreservat Mvs ett omfattande inventerings- och
analysarbete av områdets förutsåtfrringar vad avser bl a landskapets karaktär,
kultrirrhistoria, natur, bebyggelse mm. Kontoret har även i up$ag att genom-

föra motsvarande arbete för en naturreservatsbildning av Södra Djurgården
inklusive Kaknäsområdet och Ladugårdsgärde.

lnom ramen för Översiktsplan 96 gön flera studier som även omfattar National-
stadsparken. Studiema omfattar värdefulla kulturmiljöer, grönstrukturer, rekrea-
tion, ekologiskt sänkilt känsliga områden,landskapsavsnitt som innehåller vik-
tiga ekologiska spridningsvägar, vattenfrågor, strategier för Stockholms strän-

der och kajer. Syftet är att få fram riktlinjer hur värdefulla och miljöbelastade
områden som t ex Brunnsviken och kontakten mellan norra och Södra
Djurgården bör hanteras.

Två bocker om Nationalstadsparken utkom 1995. Det var Sankt Eriks årsbok
med ett flertal intressanta uppsatser om Ekoparkens historia, bebyggelse, natur
etc. Den andra boken heter 'Ekoparken" av Henrik Ekman och Cunnar
Brusewitz. Dessa böcker bidrar tili att sprida kunskap om parkens historia och
värden.

Kunskapen om Nationalstadsparken kan alltid fööättras men befintligt
underlagsmaterial ger en god gnrnd för att förstå Nationalstadsparkens unika
kvaliteter. Det fortsatta arbetet med Nationalstadsparken inom bl a staden

kommer ytterligare att öka kunskapen om parken.

Uin s s tyr el s e n s u p p dr a g

Regering beslutade i januari 1995 an ge Länsstyrelsen i Stockholms län i upp-

drag att samordna frågor om skydd, förvaltning, vård och utveckling av Natio-
nalstadsparken. Det ankommer på Ltlnsstyrelsen att nödvändig samoming av

berörda parter får lämpliga former. SamaÖetet bör leda till principer för områ-

dets utveckling. Arbetet bör vidare syfta till att ge långsiktiga effekter som

stäker det historiska landskapets natur- och kulrurvärden och allmånhetens

möjligheter att få del av dessa värden. Arbete pågår inom bl a den sk Grönska-

gruppen. Gruppen som leds av Länsstyrelsen syftar till att formulera övergri-

pande mål och principer för skösel av de gröna ytoma inom hela parken.

Fördjupning av översiktsplanen för hela Diurgården

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en fÖrdjupning av Översiktsplanen för

instirutionsbältet på Norra Djurgården. Med hänsyn till antalet projeh på olika

platser i Nationalstadsparken anser kontoret att det är angeläget att en fÖr-

djupning av översiktsplanen utvidgas till hela Stockholms del av National-

siaåsparken dvs Norra Djurgården, Gärdets stadsbebyggelse, Ladugårdsgärde,

Södra Djurgården, Skeppsholmen och Kastellholmen. Den fördjupade Över-

siktsplanen kan sammansmälta de olika sektoriella utredningama och kun-

skapema till en avvägd lättförståelig helhet. I en sådan plan kan ocksä bl a de

viktiga sambanden mell an bebyggelseområden och naturomräden studeras,
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ekologiska spridningsvägar analyseras och olika fööättringsåtgärder utarhtas.
Det är väsentligt att området ses som en helhet och att de olika planeringsfönrt-
säthingama som finns inom parken vävs samman. Inom ramen för denna plan
för Djurgården fullföljs det påbörjade arbetet för institutionsområdet. I en för-
djupning av översiktsplanen blir också detaljeringsgraden relativt hög. Därmed
minskar tolkningsusmmet som lagen om Nationalstadsparken trots allt ger
utrymme för.

På förvaluringsnivå diskuterar Solna och Stoctr'holms kommuner hur respektive
del av Nationalstadsparken bör behandlas i fördjupringen av översiktsplanen för
respektive kommun. Avsikten är att dessa båda plarrcr skall innehålla en
tilmligen omfattande gemensam del med utgångsprnkter, övergripande måI,
historia, allmånna riktlinjer som generellt gäller för Nationalstadsparken.

U ttredningar och konsulthjälp

Stadsbyggnadskontoret anser att ytterligare utredningar utöver vad som ovan
anförts inte är det viktigaste i detta planeringsskede. Kunskaper finns både inom
och utom kontoret. Det bör på nuvarande underlag vara möjligt för nämnden
och kontoret att ta ställning till pågående och kommande förslag till åtgärder.
Uppstår behov i plansammanhang mm kan skräddarsydda konsultupsag
beställas med utgångspunkt från de specifika lokala förutsättningama.

Åtgärdsfcirslag

Stadsbyggnadskontoret vill i likhet med nämnden flytta fram positionema och
visa på konkreta förslag till förbättringsåtgärder i Nationalstadsparken. Dessa
förslag bygger på den kunskap och erfarenhet som kontoret erhållit de senaste

åren. Genom att presentera dessa förslag hoppas kontoret §tarta en process som
kan leda till att parkens vZirden utvecklas. Detta är i överensstiimmelse med
flertalet av uffedningspunktema i nämndens skrivelse. Inom Nationalstads-
parken finns flera huwdmän med ansvar för marldörvaltring, bebyggelse, vägar
etc. Den fortsatta diskussionen om förbättringsåtgffder måste föras med dessa.

Det gäller framförallt de statliga organen. Kontoret avser att ta upp frågan om
fortsatt arbete i den samordningsgrupp som leds av länsstyrelsen. Atgärdema i
genomförandeprogrammet ska enligt kontorets uppfatming utarbetas parallellt
med och samordnas med aöetet med den fördjupade översiktsplanen och
planerade naturreservaten. Arbetet görs då samordnat och tillsammans med
fastighets- och markförvaltare, länsstyrelsen, miljöorganisationer m fl. Kontoret
har tidigare i samband med en lägesrapport till nämnden befilffande pågående

planering inom Nationalstadsparken, presenterat en iddkatalog med föÖänrings-
åtgarder i parken. I bilaga 2 redovisas idder till åtgarder i olika delar av Stock-
holms del av parken. Den åtgardslista som redovisas i bilagan får betraktas som
en id6katalog som är preliminär och vill visa omfattrring (ca 100 punkter) och

bredden på olika åtgarder som kan komma att genomföras. Stadsbyggnads-
kontorets tidigare framförda tanke att regeringen bör anslå medel till en Natio-
nalstadsparksbudget bör få fömyad aktualitet.

Sammanfaturingsvis innebär beslutet om ny lagstiftning för Nationalsradsparken

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården ett grundläggande och övergripande

s§dd av parken. Kommunemas planering och myndighetemas prövning kan

utgå från en av riksdagen fastlagd värdering av parkens värden. Staden har
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utarbetat program, förslag till nanrneservat mm som planeringsinstrument for hur
Nationalstadsparken bör utvecklas. I en fördjupad översiktsplan för hela
Stockholms del av Nationalstadsparken sammanfattas i möjligaste mån de olika
sektoriella kunskaperna och planerna som finns inom detta stora område.
Detaljeringsgraden kan bli tämligen hög vilket minskar tolkningsutrymmet vid
behandlingen av olika förändringsåtgiirder. Ett åtgiirdsprogram för forbättringar
av parken utarbetas och kostnadsberiiknas av en konsult. Diirefter utremitteras
åtgärdsprogrammet som en del av den fördjupade översiktsplanen. Med
utgångspunkt fran den fördjupade översiktsplanens riktlinjer och intentioner
upprättas efter remissen ett genomfÖrandeprogram diir åtgiirdsförslagen är
prioriterade.

Förslag till tidplan

L

Skiss till översiktsplan inkl åtgärdsprogram
Stadsbyggnadsnämnden
Samråd
Utställning
Beslut stadsbyggnadsnämnden - KF

SLUT

mars -97
apnl -97

april - juni -97
oktober -97
december -97 - februari -98.
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