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Skrivelse från
behovet av att
positiva viirden.

stadsbyggnadsniimnden om
stiirka nationalstadsparkens
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Sedan nationalstadsparken kom till har det utbrutit en "byggboom" i parken. Friimst iir det

statliga institutioner som viil bygga till men också nya verksamheter söker etablera sig.

Stadsbyggnadsniimnden tar kontinuerligt ställning till knepiga projekt i nationalstadsparken

och florsöker hitta ltimpliga awägningar mellan behovet av en utveckling ftir de befintliga
verksamheter och varsamheten mot parken.

Med hiinsyn till detta anser nåimnden att det iir viktigt att inte enbart passivt acceptera den

pågående utvecklingen utan också vidta positiva åtgiirder som stiirker och utvecklar

Nationalstadsparkens viirden.

Stadsbyggnadsniimnden foreslår diirftir att en utredredning tillsätts som får i uppgift att

studera följande frågor, utredningen ska;

o utreda den kulturhistoriska bebyggelsens karaktlir och betydelse och landskapets karaktiir

och betydelse för parken samt analysera samspelet melian landskap och byggnader
o granska och bedöma olika befintliga forslag på ftrstiirkningar av Nationalstadsparkens

viirden
o utreda om ytterligare möjligheter finns att vidta realistiska åtgiirder for att stZirka

Nationalstadsparkens viirden
o ägna speciell uppmiirksamhet åt möjligheter att forst?irka svaga samband och biologiska

spridningskorridorer
o gradera möjliga åtglirder vad gäller angelägenhet och möjllighet till utftjrande

. redovisa vilka beslut som behövs for genomftirande av de presenterade åtgtirderna

o översiktligt bedöma kostnadsnivan ftir de olika åtgiirderna
. med utgangpunkt från ovanastående presentera ett ft)rslag till positiva åtgiirder ftir

Nationalstadsparken för perioden fram till sekelskiftet.

Upphandling av en utredning bör ske innan sorrmaren. Arbetet bör ske i nåira kontakt med

berörda förvaltningar samt intresserade miljöorganisationer och ta tiilvara och sammanställa

gjorda undersökningar, tex den pågående fordjupningen av översiktsplanen över del av parken

samt stadsmuseets nya klassificeringsarbete av byggnaderna i parken. Resultatet ska redovisa

senast den 1 nov 1996 varefter utredningen blir foremål fiir samråd med

miljöorganisationerna. Diirefter faststZills en plan ftir att stiirka Nationalstadsparkens viirden'

Med hänvisning till ovan foreslås att stadsbyggnadsn2imnden beslutar

ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att stiirka och

utveckla Nationalstadsparkens viirden i enlighet med vad som ovan anftirts.
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